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বহুভাষিতা ও ভাষাতত্র চর্চা 

অদ্ধিতীয় ভাষাবিদ ও পণ্ডিত হিসাবে পরিচিত ছিলেন হরিনাথ দে তার চৌত্রিশ- 
বছরের জীবংকালে এবং এই স্বপ্লায়ু জীবনে তিনি হয়ে ওঠেন এক কিংবদন্তির 
নায়ক। এশিয় ও ইওরোপের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে তার অসাধারণ অধিকার 
ছিল। আরবী ও গ্রীকের মতন স্থকঠিন ভাষার অভিধান ছিল তার কগ্স্থ। এবং 
তার সামনে লাতিন নাটক থেকে একটি পঙক্তি উদ্ধার করলে সাধারণত পরের 
পডক্তির জন্য তার আর বই ওলটানোর দরকার হত না। কেননা সমগ্র লার্তিন 
সাহিত্যহ ছিল তার ম্তিতে সজীব। দ্বিতীয়বার ইওরোপে থাকাকালে হরিনাথ 
একবার পোপ দশম পিয়ুস (105 50-এর দর্শন লাভ করেন। এই সাক্ষাৎকারের 
সময় একজন ভারতীয় যুবকের মূখে শুদ্ধ লাতিন ভাষায় সম্ভাষণ নে মহামান্ত পোপ 
অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি তাকে ইতালির আধুনিক ভাষাচ্চার নির্দেশ দেন। হরিনাথ 
তখন তার সঙ্গে ইতালীয্র ভাষাতেই কথোপকথন শুরু করলেন । শুধুমাত্র ভাষা ও 
সাহিত্যচর্চাই নয়, মাতৃভাষা ছাড়া সংস্কৃত, লাতিন, গ্রীক, ইংরেজী ও ফরাশীতে 
ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনাতেও তিনি পারদশী ছিলেন। প্রাচীন ও আধুনিক বিভিন্ন 
ভাষার জটিল ছন্দের সাবলীল ব্যবহারে তিনি ছিলেন খুব দক্ষ। মুখে মুখেই তিনি 
এক ভাষার কবিতা অন্য ভাষায় ছন্দোবদ্ধ অন্থবাদ করতে পারতেন। 

বহুভাষ! ও বহুব্দ্যায় হরিনাথের বিশ্বয়কর জ্ঞান স্বভাবতই আমাদের জোভান্লি 
পিকো দেলা মিরান্দোলা (৫10958001 [1০0 6119 11175070017) এবং জেমস্ 

ক্রিথটন (]80063 0:6101)600)-এর কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়। আঠার বছর বয়সে 

পিকো বাইশটি ভাষায় অধিকারের সুখ্যাতি অর্জন করেন। মাত্র একবার পড়েই 
তিনি স্বচ্ছন্দে যে কোনও গ্রন্থের নিভূল পুনরাবৃত্তি করতে পারতেন। ইতালীক্ 
নবজাগরণের এই স্বনামধন্য সন্তান বল! বাহুল্য, একব্রিশ বছর বয়সে মার! যান। 
স্কটল্যান্ডের ক্রিখউন তো অতুলনীয়" আখ্যায় পরিচিত। বারটি ভাষায় অধিকার 

ছাড়। আরিস্তোতল (১1150906)-এর সম গ্র রচনা তীর নখদর্পণে ছিল । এবং যে কোনও 
বিষয়ে মূহূর্তের মধ্যেই তিনি লাতিনে ছন্দোবদ্ধ কবিতারচন| করতে পারতেন। এই 
অমূল/ জীবনও পঁচিশ বছর বয়সে হঠাৎ শেষ হয়। 

পৃথিবীর অনেক প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় হরিনাথের অসামান্ত অধিকার ছিল। 
এবং এশিয়া ও ইওরোপের প্রখ্যাত পণ্ডিতের। ছিলেন তার ভাষাজ্ঞানে ও বিদ্যাবত্াস্্ 
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মুদ্ধ। লুপ্ত সংস্কৃত ভাষার লেখকদের কীতি উদ্ধারে হুরিনাথের চেষ্টায় জাপানের 
খ্যাতনামা পণ্তিত ওতানি কোজুই (0501 7০51) খুব খুশী হন। এবং শ্রদ্ধা ও 
বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে তিনি তাকে চীন! ভাষায় লেখ! বহু মূল্যবান গ্রস্থ উপহার দেন। 
রুশদেশের স্বনামধন্ত পণ্ডিত ফেদোর ইপোলিতোডিচ, শ্চের্বাৎস্থি.(দ০৭.০: 10001160- 

1০1) 3:০06:951.9) এদেশে এসে হরিনাথের সঙ্গে আলাপে অত্যন্ত আনন্দিত . 

হুন। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি তাকে সেন্ট শিটারসবুর্গ বিশ্ববিদ্ভালয়ে এক মর্যাদাপূর্ণ 
পদ গ্রহণের অন্থরোধ জানান । বলা বাহুলা, শুধুমাত্র স্৮ণ ভাষায় হরিনাথের অধিকারই 
তাকে ঘঞ্ধ করেনি) বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মশান্ত্রে তার গভ।র জ্ঞান এই স্থবিখ্যাত পঙ্ডিতের 
কাছে প্রমাণিত হয়। হরিনাথের বন্ধুত্বে ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েই জার্মা নীর প্রখ্যাত 
পণ্ডিত রিখার্ট ফন্ পিশেল্ (0115810 ৮01) 7150106]) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্ত বালিন থেকে কলকাতায় আসার পথে কলেরাবোগে 
মাক্রাজে তার মৃত্যু হয় (26 ডিসেম্বর 1908)। 

বিভিন্ন বিষয়ে সুষ্ঠ অধাপনা ছাড়া হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও 
নাহিত্য বিষয়ক প্রায় সমস্ত পরীক্ষারই প্রশ্্কর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন । ভাবতে অবাক 
লাগে ঘে ত্রিশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি গ্রীক, লাতিন, প্রভসল, প্রাচীন 
ফরাসী, পতুগীজ, ইতালীয়, স্পেনীয়, করাসী, রুমানীয়, ডাচ. ড্যানিশ, আংলো- 
শ্তাকশন, গথিক, প্রাচীন ও মধাযুগীয় হাই জার্মান, সংস্কৃত, পালি, তিব্বতী, চীনা 
( ক্লাসিকল ), তুকাঁ, জেন্দ, হিব্র (বিবলিকল ). আরবী, পারসীক উদ হিন্দী, 
বাংলা, ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাতী প্রভৃতি ভাষ।য় পারদশিতা লাভ করেন। আর 
নৃতন কোনও ভাষা শেখায় আগ্রহী হলে তিনি স্বচ্ছন্দে কয়েকবার পড়ে সেই ভাষার 
পুরো একখানি অভিধাঁনকেই কস্থ করতে পারতেন। 

হরিনাথ আজও আমাদের দেশে বহুভাষিতার প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, ইওরোপে 
যেমন জুজেপ্নে কাস্পার্ মেংসোকান্তি (ভ্রে!5০০96. 02507087 1৬152250108201) | 

ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে উভয়ের যধ্যে মিলও ছিল অনেক । শৈশবে মেংসোফান্তি তার 
পিতার অধীনে শিক্ষানবীশ ছিলেন। কিন্তু পিতার কারিগরী কাজে তার আদো 
আগ্রহ ছিল না। ঘটনাক্রমে তাদের কারখানার পাশেই ছিল এক বিছ্যালয়। জনৈক 
বৃদ্ধ যাজক সেই বিদ্যালয়ে গ্রীক ও লাতিন ভাষা শেখাতেন। এবং শুধুমাত্র শুনেই 
মেংসোকাস্তির এই গ্রীক ও লাতিন শব্দাবলী কঠস্থ হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয় 
এই যে তখনও তার নিজের মাতৃভাষার অক্ষর পরিচয় হয়নি । পরবতীঁকালে চব্বিশ 
ঘণ্টর মধ্যেই তার নৃতন এক ভাষা শেখার ইতিহাসও বিম্ময়কর। কর্মজীবনে 
মেংসোফাস্তি বোলোগ-না বিশ্ববিদ্ভালয়ে গ্রীক, আরবী ও অন্যান্ত ভাষার অধ্যাপনায় 
নিযুক্ত ছিলেন। 1833 খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভাটিকান্ লাইব্রেরির প্রধান গ্রস্থাগারিক 
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নিযুক্ত হন। পঞ্চাশ-ষাটটি বিভিন্ন ভাষায় তিনি প্রায় অবাধে কথা বলতে পারতেন । 

এবং এছাড়া আরও অনেক ভাষায় তার অল্লাধিক অধিকার ছিল। অবশ্ত আশ্চর্ষের 

কথা এই যে ভাষাতত্বে তিনি কোনো অবদানই রেখে যাননি, যেমন রেখে ঘেতে 

পারেননি পচিশটি ভাষায় পারদর্শী রাজা বষ্ঠ মিথ্াদাতেস্ (10110508065 ৬1) 

“ভারতের মেংসোফাস্তি” হরিনাথের প্রতিভা কিন্ত শুধুমাত্র ভাষাশেখায় দীমিত 

ছিল না। ভাষাতত্বের চর্চায় তিনি ছিলেন আজীবন আগ্রহী। কেমব্রিজের 

কীতিমান অধ্যাপকের। ভাষাতবের চর্চায় হরিনাথের বিস্ম্কর নৈপুণ্যের কথা বারংবার 

উল্লেখ করেছেন । এদেশে কলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়েই প্রথম তুলনামূলক ভাষাতত্বের 

প্রেমটাদ বায়টাদ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষ। গ্রহণ করা হয় (1907) । আর সে সময় হবিনাথই 

প্রধান পরীক্ষক নির্বাচিত হন। 
সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইওরোপের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলেই তুলনামূলক ভাষাতত্ব নামে 

এই নৃতন মানবিক বিজ্ঞানের উদ্ভব সম্ভব হয়। এই সংস্কৃতচর্ঠা ও তুলনামূলক ভাষা- 

তত্বের জন্মকাহিনী এবং হরিনাথ সম্পর্কে এ বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রাসঙ্গিক । 

ভারতে ইংরেজ শাসনের স্যত্েই সংস্কৃত চর্চার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল৷ 1789 খরষ্টান্বের 
25 মেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের প্রব্যাত পণ্ডিত উইলিয়মূ জোন্স্ (11191) 01765) 

প্রীম কোর্টের বিচারপতিরূপে কলকাতায় আঁসেন। আর অবিলম্বে লন্ডনের রয়াল 

সোসাইটির আদর্শে তিনি এই কলকাতা শহরে স্থাপন করলেন এশিয়াটিক সোসাইটি 

(14 জানুয়ারি 18741 এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠ। প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ইতিহাসে এক 

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পরবর্তীকালে এই সোসাইটির আদর্শেই আমেরিকার 

ক্তরাষ্ট্রনহ ইওরোপের বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠেছিল প্রাচ্য বিদ্যা সমিতি। ভারতবর্ষে 

আসার পূর্বে জোন্স্ যথার্থই বুঝেছিলেন ষে প্রাচ্যবিদ্যার প্রসারে ইওরোপে এক 

সাংস্কাতিক নবজাগরণ সম্ভব হবে। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি 

হিসাবে তিনি দশটি বার্ষিক ভাষণ দিয়েছিলেন । এই ভাষণগুলিতে তিনি এশিয়ার 

বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আলোচনা করেন। 1786 খ্স্টাব্দের 

2 ফেব্রুয়ারি জোন্স্ থে ভাষণটি দেন তুলনামূলক ভাষাতব্বের চর্চার ক্ষেত্রে সেটি 

খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার এই ভাষণের বিষয় ছিল হিন্দু্জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি। 

এই আলোচনার স্থত্রে তিনি গ্রীক ও লাতিনের তুলনায় সংস্কৃত ভাষার এ্বর্ষের 

ভূয়সী প্রশংসা করেন । শুধু তাই নয়, তিনি সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, গথিক, কেল্টিক 

ও প্রাচীন পারসীক ভাষাকে সমগোত্রজ হিসাবে চিহিত করলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা 

যায় ঘে প্রাচাবিগ্ভা ও ভাষাতত্বে জোনসের অবদান সম্পর্কে হরিনাথ চেতন ছিলেল। 

ইংল্যান্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং জার্মান প্রাচাবিগ্ঞা সমিতির তিনি সমস্ত 

মনোনীত হন। সর্বোপরি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যপদ ছাড়া বিভিন্ন 

গুরুত্বপৃণ কমিটিতে হরিনাথ যুক্ত ছিলেন 
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জোন্সের উল্লিখিত এতিহাসিক ভাষণে প্রথম অনুপ্রাণিত হন জার্ধানজাতি ৷ এই 
প্রেরণার স্থত্রটিও খুব কৌতৃহলজনক | '1789 খীস্টাব্দে জোন্স্ সংস্কৃত ভাষা থেকে 
কালিদাসের “অভিজ্ঞান-শকুস্তলম্” নাটকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। আর 179] 
খ্রীষ্টাব্দে জার্শীন পর্যটক গেঅর্গ ফর্স্ট্যার (06076 দ01508]) হঠাৎ এই ইংরেজী 
অন্থবাদের এক তরজম1 প্রকাশ করলেন নিজের মাতৃভাষায় । এই জার্মান অনুবাদ 
পড়ে তার দেশের সাহিত্যিক ও পণ্ডিতের! সকলে মৃগ্ধ হলেন । আর এই আগ্রহ 
ও অন্ুরাগের ফলেই জাশ্লান পণ্তিতেরা সংস্কতচর্চায় মনোনিবেশ করেন। উনিশ 
শতকের শুরুতে ফ্ীডরিশ কন্ শ্রেগেল্ (£1151001) 00. 901916০] সংস্কৃত শিক্ষার 
জন্য প্যারিসে যান। কেননা ইওরোপে তখন সংস্কৃতির ভাল শিক্ষক পাওয়া যেমন 
ছিল দুষ্কর, তেমনি মূল সংস্কৃত রচনাও সর্বত্র মিলত না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ফ্রান্সের 
জাতীয় গ্রন্থাগারে সেই সময় অনেক সংস্কৃত পুথি বক্ষিত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে 
পারিসে গিয়ে শ্্রেগেল্ হঠাৎ দেখা পেলেন এক সংস্কৃতজ্জের । এই সংস্কৃতজ্ঞের নাম 
আলেগজাগার হ্াঁমিন্টন (£১16য57061 ঢ9071]600) | ক্কট্ল্যান্ডের এই পণ্ডিত 

ভারতীয় সামরিক বিভাগের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন । কলকাতায় থাকাকালে (1790) 
তিনি সংস্কৃত ভাষাশেখায় অতান্ত আগ্রহী হন এবং চাঁকবিতে ইস্তফা দেন। তারপর 
এডিন্বরায় কয়েক বছর বসবাসের পর হ্াামিন্টন সাহেব সংস্কৃতচর্চার জন্যই ঘটনাক্রমে 
প্যারিসে ঘান (1803) আর এই স্থযোগে তাঁর কাছে বছর ছুই গ্লেগেল্ সংস্কৃত 
ভাষা! শেখেন । 1808 শ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় “ভারতীয় ভাষা ও জ্ঞান বিষয়ক, 
শ্লেগেলের বিখ্যাত গ্রন্থ । এই গ্রন্থটি জার্ীন ভাষায় লেখা । সংস্কৃত সাহিত্যের 
আংশিক অন্ুবাদ ছাড়৷ এই গ্রন্থ তুলনামূলক ভাষাতন্ব বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত 
করেছিল । 1১16 শ্রীস্টাবে ফ্রানটস্ বোপ, (02 83900) “গ্রীক, লাতিন, পারসীক' 
ও জার্মীন ভাষার তুলনামূলক বিচারে সংস্কৃত ধাতুরূপ বিষয়ক' এক গ্রস্থ প্রকাশ 
করলেন। এই যুগান্তকারী গ্রন্থটিও জার্খান ভাষায় লেখা । সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এই 
ঘে পরিচয় ইওরোপীয় পণ্ডিতদের ঘটল তার প্রকাশ আজও প্রায় সমানে বর্তমান । 
বল৷ বাহুল্য, এই ভাষাচর্চার স্থদীর্ঘ ধারার সঙ্গে হরিনাথ বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। 
সর্বোপরি সত্যব্রত সামশ্রমী, সতীশচন্দ্রা ব্যাভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ধর্মীনন্দ কোসন্ী, 
আব্ছুল্রাহ অল্-মামূন্স্হরাবদি, গেঅর্গ তিবো (35০78 1:54), এরন্স্ট 
টেওডোর রখ, (0750 1[1১60007 81001)) প্রমখ দেশীবিদেশী পণ্ডিতের ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব 

তাকে প্রাচ্যবিদ্যার আলোচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল 1 সংস্কৃত, পালি, পারসীক, আরবী, 
চীনা, তিব্বতী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা থেকে প্রাচীন কীতির অনুবাদ ও সম্পাদনার 
কাজে হরিনাথ আজীবন যুক্ত ছিলেন। ভারতীয় তথা এশয় সংস্কৃতির মূল্যবান সব 
সম্পদকে তিনি বিশ্ববাসীর সামনে সঠিক উপস্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেকে 
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নিয়োজিত করেন। প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়নের কাজেও 
তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন। | | 

প্রাচ্যবিদ্যায় হরিনাথের এই আগ্রহ আপাতদৃষ্টিতে খুবই বিস্ময়ের বিষয় । কেননা 
ইতিপূর্বে তিনি ইওরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় অসাধারণ অধিকার অর্জন করেন । 
আর এই বিস্য়্কর ঘটন! শুধুমাত্র তার বহুমুখী প্রতিভার নিদর্শনই নয়। স্বদেশের 
সংস্কৃতি চর্চায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করার আগে হরিনাথ চর্চা করেছিলেন 
ইওরোপীয সাহিত্য ও সংস্কৃতির । অবশ্ত এই ছুই সংস্কৃতির চর্চায় তার আগ্রহ 
'ছাত্রজীবনেই দেখা ঘায়। কেমত্রিঙ্ বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাত্র হিসাবে তিনি পাশ্চাত্যের 
ভাষা ও লাহিত্য অধ্যয়ন করেন। কিন্তু এই একই সময় তিনি আবার সংস্কৃত, 
পারসীক, আরবী *ভৃতি প্রাচ্যের বিভিন্্ ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন । তার 
এই আগ্রহ আদৌ আকম্মিক নয়। প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে ইওরোপে যে বিশ্ময়কর 
আগ্রহ ও উংসাহ দেখা গিয়েছিল হরিনাথ তাতে বথার্থই অনুপ্রাণিত হন। তাই 
খ্বদেশে ফেরার পর তার গবেষণার বিষয়ও তিনি স্বভাবতই নির্বাচন করেন--প্রাচ্যবিদ্যা 
ও ভাষাত । এই বিষয় নির্বাচনের মধ্যে তার গভীর স্বদেশপ্রেম নিহিত ছিল। 

ভারতবর্ষে ইংরেজ জাতির মনোভাব ছিল মূলত সাম্রাজ্যবাঁদী। শাসন ও বিচার 
বিভাগের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্বভাবতই তারা এদেশে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠান গড়ে তৃলেছিল। «ই প্রেরণাতেই প্রকৃতপক্ষে 
আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির অগ্রগতির স্থচনা। উইলিয়ম জোন্সের এদেশে আসার 
আগেই ভারতের প্রথম বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস (ভ/নাদতো। [79501755) প্রাচ্য- 
বিদ্যায় আগ্রহী হন। এবং এ বিষয়ে উৎস্থৃক পণ্ডিতদের তিনি উৎসাহিত করেন। 
হেস্টিংসের উৎসাহ ও আগ্রহেই আরবী ও পারসীক বিদ্যাচর্চার জন্য 1761 ত্রীস্টাব্দে 
কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। 1791 খ্রীস্টাবে স্বনামখ্যাত জোনাখান ডানকান 
(00975800810 [000০817)-এর চেষ্ায় সংস্কৃতচ্চার জন্ত বারাণসীতে এক কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ধারাতেই কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (1800) 
ও সংস্কত কলেজ (1824) ম্থাপিত হয়। 1835 খ্রীষ্টাব্ধে টমাস ব্যাবিংটন 
'মেকলে (77,00885 73810175600- 7+19০9015)-র পরামশে ভারতের বড়লাট 
উইলিয়ম বেট্টিংক্ (ড/1111970 8৩10095) সমগ্র দেশে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে 
উচ্চশিক্ষার প্রবর্তন করেন। এবং এই সিদ্ধান্তের পরিণতি হিসাবে 1857 খ্রীস্টান 
যথাক্রমে কলকাতা, বোস্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বল! বাহুল্য, 
ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্ভালয় শিক্ষার্থীদের পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে প্রাচযবিষ্ঠার চর্চারও 
স্বঘোগদান করেছিল। প্রাচ্যবিদ্ার প্রসারে উল্লিখিত সরকারী উদ্যোগ ছাড়া শহর 
ব্বলকাতাতেও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বু টোল-চতুষ্পাঠী সক্রিয় ছিল। আন 
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ব্যক্তিগত চেষ্টার সার্থক নিদর্শন হিসাবে শোভাবাজারের স্থবিখ্যাত রাধাকান্ত দেবের" 
“শব্দকল্পদ্রুম” (1817) নামে প্রকাণ্ড সংস্কৃত অভিধান প্রণয়নের কথাও ল্মর্ণীয়। পূর্বেই 
বলা হয়েছে যে যুগপৎ এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবিদ্ভার অন্ুশীলনেই আমাদের নবজাগরণের 
সুচনা ও অগ্রগতি সম্ভব হয়। প্রসঙ্গক্ষমে উলেখ্য ঘে বিদ্যাচর্চার এই উভয় ধারার 
সঙ্গেই হরিনাথের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। 

তছুপরি পূর্বস্থরিদের মূল্যবান রচনা সম্পর্কে হরিনাথের অপরিলীম শ্রদ্ধা ছিল। 
পাণিনির কাল সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি সশ্রদ্চচিত্তে বামকৃষ্চ গোপাল ভগ্ারকরের 
লেখার উল্লেখ করেছেন । 187? শ্রীস্টাবে ভগ্ডারকর বোহ্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় 
ভাষাতত্ব বিষয়ে এক মূল্যবান ভাষণ দেন। আর আশ্চর্ষের বিষয় হল, এই বছরেই 
হরিনাথের জন্ম । ভারতের ভাষাঁবলীর কুলপঞ্জী পরবর্তীকালে জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন- 
(0201£65 4১151210877 (10167501)১-এর গবেষণার সুস্পষ্ট হয় । জন আলেগজ্যাগার 

চ্যাপযম্যান (00100 4৯163817061 (010.210100981))-এর বিবেচনায় হরিনাথ ছিলেন 

গ্রিয়ার্সনের মত মেধাঁসম্পন্ন ভাষাবিদ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নব্য ভারতীয় আর্ধ ভাষা 
সমূহের গোত্র নিধারণে হরিনাথ খুব আগ্রহী হন। এ বিষয়ে গবেষণার জন্ত 
তিনি আরবী, পারসীক, সংস্কৃত, পালি ও মধ্যযুগীয় সংস্কৃত উপভাষাগুলির ঘথাষথ 
অধ্যয়ন করেন। ভাবতে আরও অবাক লাগে যে চীনা ও তিব্বতীয় স্থত্র থেকে প্রাচীন 
ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের, পুনধিন্তাসের পরিকল্পনাও তার ছিল। হরিনাথের 
ভাষাতাত্বিক জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন জাপানের প্রখ্যাত পণ্ডিত ইয়ামাকামি 
সোগেন ( ১৪.098091701 95098€57) )। চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ ছাড়া মূল সংস্কৃতে 

লেখা প্রাচীন বোৌদ্ধগ্রস্থের হদিস আজ আর মেলে না। আমাদের সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসের মূল্যায়নে এইসব অমূল্য গ্রন্থের পুনরুদ্ধার একাস্ত ওয়োজনীয় । ইয়ামা- 
কামির মতে, ভারতীয় পণ্তিতদের কাছে যে কাজটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই কাজেই 
হরিনাথ ব্যাপৃত ছিলেন । ভারতের নবজাগরণের মহান সন্তান মধুস্দন দত্তের সঙ্গে 
এক্ষেত্রে তীর তুলন1 কর? ষাঁয়। মাতৃভাষার এম্বর্য বৃদ্ধির জন্ মধুস্থদন এক সময় স্কুলের 
ছাত্রের মতই নিয়মিত দেশীবিদেশী বিভিন্ন ভাষার অধ্যয়নে আগ্রহী হন | হরিনাথও 
তেমনি এশিয়া ও ইউরোপের বহুভাষার চর্চা করেন ভারতীয় তথা এশীয় ভাষা, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির আকাজক্ষায় । 



প্রতিভার উন্মেষ 

1877 রীস্টাব্বের 12 আগস্ট কলকাতার কাছেই চব্বিশ পরগনা জেলার আড়িয়াদহ 
গ্রামে হরিনাথের জন্ম। আড়িয়াদহ তার মামাবাড়ি। হরিনাথের মা এলোকেশী 
দেবী ছিলেন আড়িয়াদহের উমাচরণ মিত্রের ছোট মেয়ে। তাঁর বাব! রায় ভৃতনাথ 
দে বাহাছুরের বাল্যকাল মোটেই স্থথের ছিল না। কেননা অতি অল্প বয়সে ভূতনাথ 
তার পিতামাতাকে হারান। চব্বিশ পরগনার বহুড়ু গ্রামের দ্বারকানাথ ভগ্জের 
আশ্রয়েই তার কৈশোর ও যৌবনের অনেকখানি অতিবাহিত হয়। কলকাতার 
প্রেমিডেন্মি কলেজের ছাত্র হিসাবে তিশি বিশ্ববিদ্তালয়ের এম্. এ. (1874) ও বি. এল্, 
(1876) পাদ করেন। প্রসঙ্গত বলা ঘায় যে ছাত্রাবস্থায় এবং আইনজীবী হিসাবে 
কর্মজীবন শুরু করার কয়েক বছর পর্যন্ত ভৃতনাথের পদবী বা বংশ নাম 'দেব' হিসাবেই 
সর্বত্র দেখা যায়। 1880 শ্রীস্টাব্ব থেকে তার পদবী “দে' হিসাবে ব্যব্ত হয়েছে। 
দ্বারকানাথের বাড়িতে থাকাকালেই ভূতনাথের বিবাহ হয়। বিবাহের অল্লকাল পরে 
তার শ্বশুর মহাশয়ের পরামর্শে তিনি মধাপ্রদেশের রায়পুরে যান। পরবর্তীকালে 
রায়পুরে বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি ঘথেষ্ট যশ ও অর্থোপার্জন করেন। 
অবশ্থ তার এই অজিত অর্থের অনেকটাই তিনি ব্যয় করতেন বহুবিধ লোকহিতকর 
কার্ধে। স্থবিখ্যাত বাংলা অভিধান-প্রণেত। জ্ঞানেন্্মোহন দাস তার 'বঙ্গের বাহিরে 
বাঙালী" (1931) গ্রন্থে লিখেছেন: "ম্বনামখ্যাত অদ্বিতীয় ভাঁষাবিৎ পরলোকগত . 
হরিনাথ দে মহাশয়ের পিত। স্বর্গীয় রায় ভূতনাথ দে, এম. এ. বি. এল. বাহাদুর রায়- 
পুরের প্রধান উকীল ছিলেন। তিনি এখানকার বর্তমান সকল উতর প্রবর্তক । তিনি 
রায়পুব আদালতের উকীল সম্প্রদায়ের নেতা, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস- 
চেয়ারম্যান এবং শিক্ষার উৎসাহদাত1 ছিলেন। তাহারই একাস্তিক চেষ্টায় ও 
ভোঙ্গরগড়-রাজের অথসাহাঘো এখানে পানীয় জলের কল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনহিতক্কর 
ফার্ষে পুর্ধারন্বরূপ তিনি ভারত গভর্লযেণ্ট কর্তৃক রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত 
হুন। তাহার ব্দান্তা, আতিথেয়তা, সত্যনিষ্ঠা, উদ্ভমশীলত। এবং জনহিতৈষণার 
জন্ত সমগ্র মধাপ্রদেশে তাহার সুনাম বিস্তার লা করে।” 

হরিনাথের বয়স বছরখানেক হুলে তাঁর মা ছেলেকে নিয়ে রায়পুরে যান। তখনকার 
দিনে দেশের পর্বন্র রেলগাড়ির চলাচল ছিল না। কলকাতা! থেকে জববলপুর পর্স্ত 
তখন রেলগাড়িতে যাওয়া ষেত। তারপর প্রায় একশ বাট মাইল পথের অধিকাংশই 



৪. হাবিনাথ দে 

গরুর গাড়িতে অতিক্রম করতে হত । পথ-ঘাটেরও অবস্থা ৩খন খুব উন্নত ছিল না৷ 
সেক্ষেত্রে ছইওয়াল৷ গরুর গাড়িতে দৃরদেশে পাড়ি দেওয়া! যে কি বিপদের ছিল তা 
সহজেই অনুমান করা যায় । শিশু হ্রিনাথকে নিয়ে তার মায়ের এই যাত্রায় স্বামী 
বিবেকানন্দের ( তখন নরেন্রনাথ দত্ত ) মাতাও অন্যতম সহযাত্রিণী ছিলেন। কেনন৷! 
বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্তকে এই সময় কাষেোপলক্ষে কিছুকাল রায়পুবে 
থাকতে হয়েছিল । 

হরিনাখের শৈশব ও কৈশোর রায়পুরেই কাটে । বছর পাচেক বয়সে তিনি এক 
ভীষণ অস্থথে আক্রান্ত হন। এই ব্যাধিতে তার বাচার আশা আদে ছিল-না। 
সৌভাগ্যক্রমে শেষ পর্যস্ত তিনি এই ভয়ানক রোগের হাত থেকে রক্ষা! পান। 

মায়ের কাছেই, হরিনাঁথের হাতেখড়ি । বিগ্যান্থরাগী উমাচরণ মিত্। তার কন্তাদের 
জন্য উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত “বামাবোধিনী পত্রিকা'-র গ্রাহক হন। এই মাসিক 
পত্রিকাপাঠে এলোকেশী দেবীর বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় । প্রব্তীকালে 
হিন্দী ও মারাঠী ছড়া ইংরেজী ভাষাও তিনি শেখেন | ব্যাক্ষের চিঠিপত্র ইত্যাদি তিনি 
নিজেই লিখতেন । হরিনাঁথের বিস্ময়কর ভাষাজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তার মায়ের এই 
ভাষাগত নৈপুণ্য তাৎপর্যপূর্ণ । সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসবে মা একদিন 
ছেলেকে বাংলা বর্ণমাল। চিনিয়ে দিলেন । আর ছেলে সহজেই অক্ষরগুনি শিখে নিয়ে 
তরকারির খোসা ও কাঠকয়ল। দিয়ে সারা বাড়ির মেঝে এমনকি দেওয়ালে অক্ষরগুলি 
লিখতে শুরু করলেন। এইভাবে একদিনেই বাংলা বর্ণমাল! চিনে লেখা এবং শেখাও 
হয়ে গেল তার । ্ ূ 

রায়পুরের মিশন স্কুলে হরিনাথের বাল্যশিক্ষার স্চনা । কিছুকাল এখানে পড়াজ্খনার 
পর তিনি নরমাল স্কুলে ভতি হন। 1১87 শ্রীন্টাবে তিনি এই স্থল থেকে আপার 
প্রাইমারি পরীক্ষায় উভীর্ণ হয়ে ভি হলেন এখানকার সরকারী উচ্চবিদ্যালয়ে। 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হরিনাথ অবশ্ত তার প্রতিভার প্রায় কোনো পরিচয়ই দেখাতে 
পারেননি । অঙ্বশাস্ত্রে তিনি বরাবরই বেশ একটু কাচ। ছিলেন । ক্লাসে কোনো অস্কই 
ঠিকমত কষতে ন! পারার জন্ত প্রায়ই তাকে অপমানকর শান্তি ভোগ করতে হত। ফলে 
এইসব শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্ত বিদ্যালয়ে গরহাজির এবং 'কোম্পানীর 
বাগিচা”-য় বসে থাক ছিল তার নিত্যকার ঘটন| | মায়ের অতিরিক্ত শাসনেই হোক বা 
বাবার অত্যন্ত প্রশ্রয়েই হোক, প্র তপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাজীবনে হরিনাথ ছাত্রহিসাবে 
যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি । প্রথম জীবনের এই ব্র্ধতার শোধ অবশ্ত তিনি 
তুলেছিলেন পরবর্তাঁকালে প্রায় সার জীবনব্যাপী প্রত্োকটি পরীক্ষাতে ৷ | 

একটি ঘটনা । ক্লাসের সেরা ছেলে নাটু ছিল হরিনাখের অন্তরঙ্গ বন্ধু। হরিনাথ 
“কদিন নাটুকে ডাকতে তাদের বাড়িতে গেলে নাটুর বাবা ডাক্তার উমেশচন্দ্র মিত্রের 



প্রতিভার উন্মেষ 9 

কাছে অত্যন্ত তিরস্কৃত হন। বন্ধুর রাবার ব্যবহারে তিনি এতই ক্ষ হলেন যে তৎক্ষণাৎ 

'বাড়ি ফিরে বাবাকে সব কথ। বলেন। তারপর পিতাপুত্রে, বলা চলে, এক চুক্তি হয়। 

চুক্তিতে ঠিক হল, হরিনাথ মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবেন আর ভূতনাথও ছেলের 

পছন্দমত যেকোনো সময় যে-কোনো বই কিনে দেবেন। শুধু মুখের কথাই নয়, কাজেও 
পরিণত করলেন পুত্রবংসল ভূতনাথ। ছেলেকে নিয়ে তিনি সরাসরি স্থানীয় পুন্ত্ 

বিক্রেতা “পারসীর দোকানে" গেলেন এবং ছেলের কাছে নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা 
করলেন। হরিনাথের শিক্ষাজীবনে এই সামাগ্ত ঘটনাটি দেখা দিল অসামান্তরূপে । 

অস্কশান্ত্রে কাচা হওয়া সত্বেও তার নাঘ দেখা যেত সবার উপরে । 1890 খ্রস্টাব্ধে 

মিভল্ স্কুল পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে পাঁস করে স্কলারশিপ, লাভ করেন। 

কৈশোরে হরিনাথ তাদের বাড়ির নিকটবর্তী এক মিশনারী প্রতিষ্ঠানের সংস্পশে 

'মাসেন। এবং তাদের প্রেরণায় বাল্যাবস্থায় বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদ থেকে তিনি 

এক হিন্দী ভাষান্তর শুরু করেন। এমন কি এই সময় মিশনারীদের উৎসাহ ও 

সহায়তায় তিনি লাতিন ভাষা শিখতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে লাতিন ভাষায় 

তার অসাধারণ দক্ষতার কথা৷ বলাই বাহুল্য । 



নিডল্ স্থূল পরীক্ষায় পাস করার পর হরিনাথ এলেন কলকাতায় । রিপন স্ট্রীটের 
জনৈক ম্যাগ্রা (10080) সাহেবের তত্বাবধানে কিছুকাল কাটানোর পর 189] 

ইস্টাব্দের 1 মে তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্থুল বিভাগের এন্টন্স্ ক্লাসে ভতি 
হলেন। এই সময় তিনি ওই কলেজের ছাত্রাবামে থাকতেন । 1892 খ্রীস্টান্দে এই 

চলেজ থেকে তিনি প্রথম বিভাগে কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এনট্রন্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। এই পরীক্ষার কয়েক মাস আগে এক ছুঘটনায় তার ডান চোখে আঘাত লাগে 

এবং তাঁকে কনুকাতায় মেডিকল কলেজে ভতি করা হযব। স্বভাবতই এই সময় 

তার পড়াশুনা বন্ধ থাকে । মাঝে মাঝে পাঠ্যপুস্তক থেকে কিছু অংশ তাকে পড়ে 

শোনান হত মাত্র । ফলে এই পরীক্ষায় তার ফল আশানুরূপ হয়নি। তবে এই 

পরীক্ষায় তিনি একটি স্কলারশিপ পেয়েছিলেন । 

এনট্রন্স্ পরীক্ষায় লাফল্যের পর হরিনাথ 1893 খ্রীস্টান্ধের 27 জুন সেন্ট 

জেভিয়ার্স কলেজে এফ.. এ. ক্লালে ভি হলেন। এই কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি 

1894 খ্রীস্টাব্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। 

মানের ক্রমাহ্থসারে তার নাম ছিল পনের জনের পরে এবং এই পরীক্ষায় তিনি একটি 

স্কলারশিপ, পান। আর ইংরেজী ও লাতিন ভাষায় নৈপুণোর জন্য তিনি ভাফ, 

স্কলারশিপ, লাভ করেন। গুসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই বছরে সেন্ট ডে ভিয়ার্স ককের 

একাঘর জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একমাত্র হরিনাথই গুথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । 

1895 গ্রীপ্টান্দে উত্তর কলকাতার গরানহাটার বন্থ পরিবারে হুরিনাথের বিবাহ হয়। 

তার পরমা হুন্দরী স্ত্রী শরৎশোভ| দেবী ছিলেন কলকাতার এক সওদাগরী অফিসের 

ক্যাশিয়ার নন্দলাল বন্থর একমাত্র কন্তা। প্রনঙ্গত বলা ঘাঁয় সংসারে দৈনন্দিন 

কাজকর্ম ছাড়া অন্তান্ত বিষয়ে শরৎশোভার আগ্রহ ছিল সামান্যই । হরিনাথের স্ত্রীর 

বিদ্যাচর্চায় বিন্দুমাত্র অনুরাগ ছিল ন1। 
এফ. এ. পরীক্ষার পর হরিনাথ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের তৃতীয় বাবিহ 

শ্রেমীতে ভণ্তি হন। গার অনার্সের বিষয় ছিল লাতিন ও ইংরেজী সাহিত্য । এই 

ফলেজে একদিন ভাষাতব্বের ক্লাসে এক কৌতুককর ঘটনা ঘটে। অধ্যাপক এফ.. 
জে. রো (দ্র. 0. ২০০০) ভাষাতত্ব পড়ানোর সময় ৬/.-£এ-_ভাষাবিশেষে এই 

পরিবর্তনের রীতি সম্পর্কে ছাত্রদের কয়েকটি উদাহরণ দেন। আর ছাত্রদেরও তিনি 
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এ সম্বন্ধে দু একটি দৃষ্টান্ত দিতে বলেন। কোন ছাত্রই এ বিষয়ে প্রস্তত ছিলেন না) 
হরিনাথ অবস্ত অধ্যাপকের অঙ্থমতিক্রমে বোর্ডে গিম্সে পূর্বোক্ত ভাষাতাত্বিক রীতি 
অন্থযায়ী লিখলেন £ [০৯০- [২০০ | এই ঘটনায় অধ্যাপক মহাশয় পরম 
উল্লসিত হয়ে তাকে সন্গেহে জড়িয়ে ধরেন। আঁর তারপর থেকে তিনি ভার এই 
প্রিয় ছাত্রকে “সিসেরো' (015০) নামে অভিহিত করতেন। | 

1896 খ্রীস্টাব্দে হরিনাথ এই কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের বি এ. 
পরীক্ষায় লাতিন ও ইংরেজী অনার্সে যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও চতুর্থ হন।, 
আর তিনি মাসিক চল্লিশ টাক! বৃত্তিলাভ করেন। এই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত 
হওয়ার পর পরীক্ষকপর্ধদের সদস্যেরা ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষার জন্য ছ'জন ্রাজুয়েটের নাম 
স্থপারিশ করেন। হরিনাথ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্ততম। 

. প্রসঙ্গত বলা যায় ঘষে এই পরীক্ষায় হরিনাথ দর্শনশাস্ত্রে পাস করতে পারেননি? 
তার অনার্সের বিষয় থেকে কিছু নশ্বর কেটে তাকে পাস করিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় 
এই একই ঘটনার ৃষ্াঙ্ অবশ্তঠ কলকাতা বিশ্ববিচ্তালয়ের গোড়াকার ইতিহাসে মেলে ।' 

বি. এ. পরীক্ষার আট মাস পরে একই বছবে (1১96) প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে 
হরিনাথ কজ্কাত। বিশ্ববিদ্ভালছের লাতিনে এম্. এ. পরীক্ষা দেন এবং প্রথম শ্রৌতে 
প্রথম হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন । এই পবীক্ষায় তিনি শতকরা সাতাত্তর নম্বর . 
পেয়েছিলেন । ইতিপূর্বে তিনজন পরীক্ষার্থী এবং একজন পরীক্ষািনীর কেউই এ, 
বিষয়ে এত নম্বর পাননি । | 

1697 শ্রীস্টাব্ের 23 জানুয়ারি হরিনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ ইউনিয়নে ইতালীয় 
কাব্যসাহিত্যের শ্রেষ্ট প্রতিভা দান্তে আলিগিএরি (79770 4১116116577) সম্পর্কে এক 
গবেষণাপত্র পাঠ করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন কবি-অধ্যাপক মনোঁমোহন 
ঘোষ । হরিনাথের ইতালীয় ভাষাশিক্ষা বিষয়ে এক বিন্ময়কর বিবরণী পাওয়া যায়। 
মাত্র পনেরে। দিনের চেষ্টায় তিনি ইতালীয় ভাষা শিখে ফেলেন। 

এই বছরের বসন্তকালে হরিনাথ বিছ্যাচর্চার জন্ত ইংল্যান্ড যাত্রা করলেন এবং € জুলাই 
তিনি কেমতব্রিজের ক্রাইস্ট'স কলেজে ভন্তি হলেন। এই সময় তিনি গ্রীক ভাষাচর্ায়্ 
মনোযোগ দিলেন । এই বছরের 15 নভেম্বর এক বিশেষ ব্যবস্থাহুসারে ক্রাইস্ট'স কলেজের 
ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কলকাতা 'বিশ্ববিগ্ঠালয়ের গ্রীকে এম্. এ. পরীক্ষা দেন এবং প্রথম 
শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার কৃতিত্ব অঞ্জন করেন। আর অনায়াসেই তিনি লাভ করলেন 
এক স্বর্ণপদক । কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ চার্লস্ হেন্রি টনি 
(0০1)81155 [210 [85150 এই পরীক্ষার প্রশ্বকর্তা ও পরীক্ষক মনোনীত হন। 
বলা বাহুল্য, তিনি এই সময় লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক ছিলেন। 
হিতে এক প্রশংসাপত্রে তিনি এই পরীক্ষায় হরিনাথের নৈপুণ্যের প্রভৃত প্রশংসা 
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করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঘে হরিনাথের পূর্বে কোন পরীক্ষার্থীই কলকাতা বিশ্বাবদ্ালয়ের 
গ্রীক ভাষায় এম্ এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি । 
1898 খ্রীষ্টাব্দে হবিনাথ ভারত সরকারের স্টেট স্কলারশিপ লাভ করেন । এবং বছনে 

ছু"শ পাউগ্ড হিসাবে তিন বছরে তিনি মোট ছ'শ পাউও পান। হরিনাথের আগে 
কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাচজন ছাত্র এই স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। তারা হলেন 
যথাক্রমে যোগীন্দ্রনাথ দাস, আবছল মজিদ, জে প্লাটেল (]. 15651, অত্ুলচন্্ 
চট্টোপাধ্যায় ও যোগীন্দ্রনাথ পাল। 

কেমব্রিজের ক্রাইস্টটস কলেজ থেকে 1897 খ্রীষ্টাব্দে হরিনাথ ম্যার্ট্রকুলেশন পাস 
করেন। এবং এই বছরের | অক্টোবর তিনি কেমব্রিজের প্রথযাত অধ্যাপক জেম্স্ 
উইীলয়ম কার্টমেল (7810065 ড৮11]19 0) 081000611)-এর ঘনিই সাহ্রিধ্যে বিদ্যাচর্চার 

স্থযোগ পান। 1898 খ্রীষ্টাব্দবের 1৪ জুনতিনি এই কলেজের ধাউন্ডেশ,ন্ স্কলার 

নির্বাচিত হন। এবং এই বহরেই তিনি লাতিন ও গ্রীক ভাষায় কবিতারচনার জন্তু 
পুরস্কার পান। লাতিনে লেখা তার কবিতার বিষয় ছিল “দক্ষিণ আফ্রিকা" । 1899 
খ্ীস্টাব্দে তিনি ক্রাইস্ট'স কলেজের সিনিয়র ক্ল্যাসিকল স্কলার নির্বাচিত হন। 1900 
শ্রীন্টাব্ে তিনি এই কলেজের ছাত্র হিসাবে শআ্াতক হন। এবং এই একই বছরে 

কেমতব্রিজের র্'াসিকল ট্রাইপস, প্রথম ভ'গে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। প্রসঙ্গত বলা 
যায় ঘে এই পরীক্ষায় মাত্র সাতজন পরীক্ষার্থী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব 
অর্জন করেন। আর এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর খ্যাতনামা শিক্ষকেরা হরিনাথকে 
ঘেসব প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন তা থেকে ওই তরুণ বয়লে তাঁর ভাষা ও সাহিত্যে 

পাণ্ডিত্যের থেষ্ট পরিচয় পাওয়া ঘায়। কেমব্রিজের কীত্ডিমান শিক্ষাব্রতী জন্ পীল্ 
(0০1৮. 11) তার এই প্রিয় ছাত্রটিকে ষে প্রশংসাপত্রটি দেন তাতে তিনি স্পষ্টতই 
লেখেন, ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদ লাভের পক্ষেও হরিনাথের যোগ্যতা যথেষ্ট 
ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঘে ইতিপূর্বে মাত্র আর একজন ভারতীয় ছাত্র এই ট্রাইপস্ 
পরীক্ষায় সাকল্য অর্জন করেন । তিনি হলেন অরবিন্দ (শ্রঅরবিন্দ ) ঘোষ । 1892 

্রস্টান্দে' তিনি কেমত্রিজের কিংস কলেজ থেকে এই পরীক্ষা! দেন এবং হরিনাথের মৃত 

তিনিও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। 
বাবার মনোবাসনা পূরণের আগ্রহে হরিনাথ ইতিপূর্বে আই. সি. এস্- পরীক্ষা 

দিয়েছিলেন । কিন্ত কোন স্থান লাভে অসমর্থ হন । পরবতীকালে তিনি এ বিষয়ে 

আর আগ্রহী হননি । প্রসঙ্গক্রমে উচল্লথ করা যায় ষে 1900 খ্রীস্টাকে তিনি এক 

ওপনিবেশিক চাকরির স্থযোগ পেয়েছিলেন। কিন্ত তিনি তা গ্রহণ করেননি । 
1901 শ্রীন্টাবে হরিনাথ কেমব্রিজের মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষাবলীর ট্রাইপসে 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। প্রসঙ্গত বল! যায় ঘে এই পরীক্ষায় মাত্র দুজন পরীক্ষারথীই 
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প্রথম শ্রেণীতে উতীর্শ হওয়ার সম্মান লাভ করেন। তারা হলেন জে ডব্লিউ এইচ.. 

আটকিনস্ (0. ৬৬. চু /৯00773) এবং এইচ. ব্রাউন, (1. 70:০আ)) | প্রবীণ, 

অধ্যাপক ওয়ালটর উইলিয়ম স্কীট (৬/৪1661 ৬৬ 11119 0) 91880) ঘিনি ইতিমধ্যে 

ছ'বার এই মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষাবলীর ট্রাইপসের পরীক্ষক নির্বাচিত হন, 

হরিনাথকে এই সময় একটি প্রশংসাপত্র দেন। এই' প্রশংসাপত্র থেকে ওই পরীক্ষার 

দুরূহতা সম্পর্কে আমরা অনেকট| অবহিত হই। তার বিবেচনায় এই কঠিন পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণদের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের দারিত্বশীল শিক্ষক নির্বাচন করা সমীচীন |. 

এই রছর তিনি ক্রাইস্ট'স কলেজ থেকে শেক্পিয়র ও চসর-সাহিত্যে পারদশিতার জন্য 

স্কীট পুরস্কার পান। ইসরাএল্ গোল্যান্ট্স (151561 001191)02) এবং স্বয়ং উক্ত 

স্বীট সাহেৰ এই পুরস্কার বিষয়ে পরীক্ষক ছিলেন । আর এই বছরেই আ্যালেন রিসার্চ 

স্কলারশিপের জন্য হরিনাথের নাম সুপারিশ করলেন তিনজন প্রথ্যাত অধ্যাপক । 

কেমত্রজের সহপাঠী ও শিক্ষকেরা সকলেই হরিনাথের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ ছিলেন। 

বিখাত লেখক জন. ক্লার্ক স্টোবার্ট (1০197) 0151 9916) ছিলেন হরিনাথেক 

সহপাঠী। তিনিও খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। কিন্ত হবিনাথের কথা উঠলেই তিনি 

প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন। তিনি স্বচ্ছন্দে বলতেন, হরিনাখের তুলনায় তিনি বা! 

অন্যান্য সহপাঠীর ছিলেন নগণ্য । হেনরি জন. এডওয়ার্ডস্ (605 7012] 

ঢ৫ড8195) বহুকাল ধরে কেমত্রিজে শিক্ষকতা করেছেন। তার পক্ষে তাই অনেক 

মেধাবী ছাত্রের সংস্পর্শে আসা খুব স্বাভাবিক । কিন্তু তিনি স্পষ্টতই বলতেন, 

হরিনাথের মতন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র তিনি আর একটিও দেখেননি । 

কেমত্রিজে ছাত্রাবস্থায় হরিনাথ ইওরোপের আরও কয়েকটি সম্ভ্রান্ত বিদ্যাপীঠে 

সাময়িক পাঠগ্রহণ করেন। 1897 খ্রীস্টাবে প্যারিসের সরবনে তিনি আশিরীয় 

বিগ্যাচ্চায় প্র তষ্ঠিত ঝোআশ্যা মেন (]082010) 1/12709100)-র সহায়তায় বিছ্যার্জন 

করেছিলেন । পরের বছর জার্ধানীর মারবুর্গ বিশ্ববিদ্ভালয়ে তিনি সংস্কৃত, তুলনামূলক 

ভাষাতত্ব এবং ভাষাশিক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ে পাঠগ্রহণ করেন। জন, গীলের প্রশংসাপত্র 

থেকে জানা ঘায়, ক্রাইস্ট'ন কলেজের ছুটি দীর্ঘ ছুটির অবকাশ হরিনাথ কাটান ফ্রান্স ও 

জার্মানীতে এবং এই উভয় দেশের ভাষায় তিনি পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন; 

তছৃপরি এই ছুই দেশের কথ্য ভাষাতেও তার অধিকার ছিল অসামান্ত । আর এই 

ব্ছরেই তিনি আরবী ভাষায় অধিকতর পারদশিতার জন্ত মিশরে ছিলেন । 

মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষাবলীর ট্রাইপসে সাফল্যের পূর্বেই হরিনাথ ভারতীয় 

শিক্ষাবিভাগে চাকরি করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। এই স্তত্রে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী 

কর্তৃক প্রদত্ত এগারটি প্রশংসাপত্রে তার বিস্ময়কর মেধা এবং বনুভাষায় ভার অসাধারণ 

দক্ষতার অনেক নজির মেলে। এভওয়ার্ড বাইল্স কাউএল (চস: 75165 
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0:০জ্11)-এর এক প্রশংসাপত্র থেকে জান! ঘায়, হরিনাথ তার কাছে সংস্কৃত ভাষা 
এএবং বিশেষভাবে 'খগ.বেদচর্চা করেন। তুলনামূলক ভাষাতত্বে হরিনাথের অসামান্য 
অধিক!র্ তাকে মৃগ্ধ করেছিল । আযান্টনি আ্যাশংলি বেভন (£00)005 £১91165 

96591) তার প্রশংসাপত্রে লিখেছেন, হরিনাথ কয়েক মাস তার কাছে আববী 

স্ভাষাচর্চা করেন। আর এই ভাষা শেখার শুরু থেকেই তিনি তার এই ছাত্রের অন্্রাগ 

ও দক্ষতায় অবাক হয়ে ধান। এল্. বোকেল (1. 8০৭৪1) এক প্রশংসাপত্রে 

ফরাসী ভাষায় হরিনাথের অসাধারণ পারদশিতার কথা উল্লেখ করেছেন। দীর্ঘদিন 

_ তার কেমত্রিজ বসবাসে তিনি কদাচিৎ একজন ইংরেজ ছাত্র পেয়েছেন, যিনি হবিনাথের 
মত কথা ও সাধু ফরাশীতে সমপরিমাণে পারদর্শা। এডওয়ার্ড সেম্র টমসন 
(ুন210 ১০061 [10170199501)) তার প্রশংসা পত্বে বিশেষভাবে লেখেন যে 

গ্রীক ও লাতিন ভাষায় হরিনাথের ছন্দৌবদ্ধ কবিতা রচনার এক ছূর্লভ ক্ষমতা ছিল। 
“আরবী ও পারপীক অভিধানপ্রণেতা এক. স্টাইনগাস্ (্- 95651708935) তার প্রশংসা” 

পত্রে মন্তব্য করেছেন ঘে কদাচিৎ তিনি হবিনাথের মত একজন ছাত্রের.দেখা পেয়েছেন 

বার আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এরপ প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ইসরাএল গোল্যান্ট্স তার 
প্রশংসাপত্রে লিখেছেন যে হরিনাথের মত সংস্কতিবান্ ছাত্রের দেখা তিনি কদাচিৎ 

পেয়েছেন। আর ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য তিনি 
তার ছাত্রের নামটি বিশেষভাবে সুপারিশ করেন। 

কিন্ত আশ্চর্ধের বিষম্ন এই ঘে ভারতী শ্রিক্ষাবিভীগে চাকরিলাভের (] ডিসেম্বর 
1901 ) পরেও হরিনাথ বিভিন্ন জটিল ভাষার পরীক্ষা দিতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন । 
1905 খ্রীপ্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি সংস্কৃত, আরবী 
ও ওড়িয়া ভাষাতে হাই প্রফিশিয়েন্সি পরীক্ষা দ্রেন। আর এই তিনটি পরীক্ষায় 

কৃতিত্বের জন্য তিনি ভারত সরকার অন্থমোদিত যথাক্রমে ছু হাজার, ছু হাজার ও এক 

হাঁজার টাকা পুরস্কার পান। প্রসঙ্গত বলা যায় যে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের পদস্থ 

কর্মচারীদের মধ্যে প্রাঁচা ভাষাচর্চার আগ্রহ বাড়ানোর জন্য সমসাময়িক সরকার কর্তৃক 
এই হাই প্রফিশিয়েক্গিন এবং ডিগ্রী অব, অনার পরীক্ষা প্রবত্তিত হয়। 

1905 খ্রন্টাব্দে,হবিনাথ যখন হুগলি কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষের পদে আসীন সেই 

সময় তিনি প্রাইভেট 'ছাত্র হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্ঠালঘ়ের পালি ভাঁষায় এম্. এ. 

পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন পালি ভাষা ও সাহিত্যে স্থবিখ্যাত পণ্ডিত 
টমাস্ উইলিঘ়ম্ রস ডেভ্িডস্ (11)017075 ৬/111190) [২155 102%105)1 আর 

আশ্চর্যের বিষয় হল, এই এম্. এ. পরীক্ষার বষ্টপত্রে _বলিত “ধনিয়ন্বত্তে”-র অংশ- 

বিশেষের (বত্রিশ পঞুক্তি) হরিনাথ পরীক্ষার হলে বসেই ইংরেজীতে ছন্দোবদ্ধ অন্থবাঁদ 

লেখেন। এই পরীক্ষায়, বলা বাহুল্য, তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। আর স্বভাবতই 

অর্ধোচ্চস্থান অধিকারের জন্য তিনি একটি ব্বর্ণপদক লাভ করেন। এই পরীক্ষায় তৃতীয় 
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শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন গিবীন্দ্রকুমার সেন। ইতিপূর্বে মাত্র একজন পরীক্ষার্থীই কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিতে এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছলেন (1901)। তিনি হলেন 
সতীশচন্দ্র আচার্য যিনি পরবর্তাকালে “বি্যাভূষণ' উপাধিতে সমধিক খ্যাত। বলা 
বাহুল্য তিনিও হরিনাথের মত প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সম্মানলাভ করেন । 

1907 খরীস্টাবের 23 ফেব্রুয়ারি ইমপিবিয়াল লাইভ্রেরির গ্রস্থাগারিক পদলাভের কয়েক 
মাসের মধ্যেই হবিনাথ আরবী ভাষায় ডিগ্রী অব. অনার পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় 
পরীক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান জানার পদ্ধতিটি ছিল কঠিন। পরীক্ষকরা নোকৃতাবিহীন 
আরবী লেখা পরীক্ষার্থীদের পড়তে দিতেন । নোক্তা ব্যতীত সঠিক আরবী পড়া! 
অসাধ্যসাধন । কারণ আরবী শবের যথাষথ অর্থ বুঝতে নোকৃতা! অনিবার্ধ ; অন্যথায় 
অর্থের তারতম/ ঘটার সম্ভাবনা পুরোপুরি । হরিনাথ এই পরীক্ষাতে প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হন এবং ভারত সরকার অম্যোদিত পীচ হাজার টাকা পুরস্কার পান 
(27 জুলাই 1907 )। 

এই বছরেই হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্ালযনের হিব্রতে এম্. এ. পরীক্ষা দিতে মনস্থ 
করেন । এবং এ বিষয়ে তিনি বিশ্ববিদ্ভালয় কর্তৃপক্ষের অন্থমতির জন্য এক আবেদনপত্রও 
পেশ করেছিলেন । কিন্ত 1907 শ্রীপ্টান্দের 6 এপ্রিল সিন্ভিকেটের অধিবেশনে 1907 
অথবা 1১ খ্রীষ্টাব্দে তাকে এই পরীক্ষার অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি মুলতুবি রাখা হয়। 
আর তাই শেষ পর্যন্ত হরিনাথের হিতে এম্. এ. পরীক্ষা দেওয়ার বাসনা পুর্ণ হল ন1। 

_ প্রমঙ্গত উল্লেখ যে ইতিমধ্যে তিনি এই বিশ্ববিদ্ভালয়ে হিব্রসহ সমস্ত বিদ্যাপর্যদের বদশ্য 
ছিলেন (1906-1907)। 

1908 শ্রীস্টাব্ে নন-কলিজিয়েট ছাত্র হিসাবে হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সংস্কৃতের 'এ, এবং.“ই' শাখায় এম্. এ. পরীক্ষা দেন । তীর সংস্কৃতি এই এম্. এ. পরীক্ষা 
দেওয়ার কারণটি খুব যজার। একবার কলকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয়ের সংস্কত পরীক্ষার 
প্রশ্নপত্র খুব কঠিন হয় ৷ সেনেটের সদন্ত হিসাবে হরিনাথ স্বভাবতই এর তীব্র সমালোচনা 
কবেন। তার এই সমালোচন! পণ্ডিত মহলে বেশ চাঞ্চলোর স্থষ্টি করেছিল । পণ্ডিতের! 
অবশ্ত তার মত অস্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, তারা হরিনাথের সংস্কৃত ভাষায় 
অধিকার সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বিরূপ মন্তব্য করেন। হরিনাথ তখন এইসব 
পণ্ডিতদের সন্দেহ দূর করার জন্য একই বছরে সংস্কৃতের ছুটি শাখাতে এম্. এ. পরীক্ষা 
দেন। আর খুব সহজে তিনি এই ছুই শাখাতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং ছুটি 
স্ব্পদক লাভ করেন। এই ছুই শাখার পরীক্ষাতে দেশীবিদেশী বিখ্যাত পণ্ডিতের! 
পরীক্ষক নিযুক্ত হন । সংস্কতের “এ শাখার পরীক্ষায় অন্যতম পরীক্ষার্থী ছিলেন গণনাথ 
সেন । এই পরীক্ষার্থীই পরবর্তাঁকালে মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়লে “মহামহোপাধ্যাঁয় উপাধি 
লাভ করেন। গণনাথ .প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেও তীর স্থান ছিল হরিনাথের পরে । 
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প্রসঙ্গত বল! ঘা থে ইতিপূর্বে মাত্র আর একজন ছাত্র একই বছরে ছুটি বিষয়ে এম. এ. 
পরীক্ষা দ্েন। তিনি হলেন কৃকণপ্রসাদ দে। 199 খরস্টান্দে তিনি পদার্থবিদ্যার “সি” 
এবং গণিতশান্ত্বের «এ শাখায় এম্ এ. পরীক্ষা দিয়ে হরিনাথের মতই ছুই শাখাতে 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হরিনাখের সংস্কতে এই এম. '. 
পরীক্ষ। সম্পর্কে অধ্যক্ষ স্থরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এক চাক্ষুষ বিবরণী রেখে গেছেন । স্থরেশচন্্ 
ছিলেন হরিনাথের ছাত্র। কিন্ত তিনিও হুরিনাথের সঙ্গে এই একই বছরে এম্.এ. পরীক্ষ। 
দেন। স্থরেশচন্দ্রের লেখ! থেকে লান। ঘায় ষে পরীক্ষার সময় হরিনাথ সমস্তক্ষণ লিখতেন 
না বা দিটে বসে থাকতেন না। তিনি সেনেট হলে পায়চারি করতেন। আর তার 
ছাত্রদের পাশ দিয়ে হেঁটে ঘাওয়ার সময তিনি খোঁজ নিতেন তারা কে কেমন লিখছেন। 

সংস্কতের ছুই শাধাতে এম্. এ. পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেও হবিনাথ ক্ষান্ত 
হননি । পরের বছর তিনি সংস্কৃতে ডিগ্রী অব অনার পরীক্ষা! দেন এবং অক্েশেই ভারত 
সরকার অনুমোদিত পাচ হাজার টাকা পারিতোধিক লাঁভ করেন । এই সময় তার বয়স 
ৰঙ্িশ বছর। বলা বাহুল্য, মাত্র আর ছু. বছর ছিল তার আয়ু অবশিষ্ট । ততসত্বেও 
শিক্ষাগত লাকল্ো তার আগ্রহ ছিল অদম্য এই বছরেই হবিনাথ কলকাতা! বিশ্ব 
বিস্তালয়নেরব পি. এইচ.. ডি. উপাধিলাভের আকাঁজ্ায় এক গবেষণাপত্র পেশ করেন। 
তার এই গবেষণাকর্ষ পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্বভাবত্তই সিন.ডিকেটকে 
এক পরীক্ষকপর্যদ নিয়োগের অন্থরোধ জানান (5 মার্চ 1909)। আর এই সুত্রে 
তিনজন খ্যাতনাম! জার্ধান পণ্ডিত হরিনাথের গবেষণ। পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হন। 
তার। হলেন ঘথাক্রমে গেঅর্গ তিবো, হেরমান্ ইয়াকোবি (7673801) 02০091) এবং 
টো ফ্রাঙ্কে (066০ ঢা91006) | 

এই লময় (1909-1910) হরিনাথ চীন। ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জনের জন্য আগ্রহী 
হন। তার ইচ্ছা ছিল কেমত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষা ও সাহিত্যের স্ববিখ্যাত 
অধ্যাপক হার্বার্ট লেন, জাইলস্ (1616616 £১1]617 07165)-এর কাছে চীনা ভাষা 

শেখার । আর তার এই বাসনার কথা জানতে পেরে অধ্যাপক মহাশয় সানন্দে রাজীও 
হয়েছিলেন । কেনন! কেমত্রিজের প্রা সমস্ত অধ্যাপকের কাছেই হরিনাথ বিশেষভাবে 
পরিচিত ছিলেন। কিন্তু দুতাগাক্রমে নানাবিধ সমস্তার জন্ত তার এই ইচ্ছা আর পূর্ণ 
হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যেই হরিনাথ চীনা ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান 
অর্জন করেন! 

চৌত্রিশ বছরের জীবৎকালের মধ্যে ভাষা ও বিষ্চাচর্চায় হরিনাথের মত বিম্ময়কর 
সাফল্য স্বদেশে এবং সর্বকালেই বিরল। আর নিছক শিক্ষাগত যোগ্যতাতেও তাঁর 
তুল্য মানুষ খুব কমই মেলে । 
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190 গ্র্টান্দের 21 জুলাই হরিনাথ লন্ভন্ থেকে তাঁর বাবাকে একটি চিঠি. লেখেন। 
এই চিঠি থেকে জানা ঘায় যে তিনি ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে চাকুরি করতে খুবই 
আগ্রহী। তাই তিনি এই লময় ইন্ডিয়া অফিসে রাষট্রসচিব জর্জ হামিল্টন্ (80:86 
চ290011000)-এর কাছে একটি আবেদনপত্র (20 জুলাই 1901) পেশ করেন। 
এই আবেদনপত্রের সঙ্গে হরিনাথ অনেকগুলি প্রশংসাপত্র পাঠান। পূর্বেই বলা হয়েছে 
যে এইসব প্রশংসাপত্রে কেমত্রিজের বিখ্যাত শিক্ষকেরা বিভিন্ন ভাষা! ও সাহিত্যে 
হরিনাথের অসাধারণ জান ও দক্ষতার কথা লেখেন। কেমব্রিজের বিশিষ্ট শিক্ষক 
জন্ পীলের প্রশংসাপত্র খেকে আমর জানতে পারি ষে ইংল্যান্ডের শিক্ষাবিভাগে 
উচ্চপদ লাভের পক্ষেও হরিনাথের যোগাতা৷ যথেই্ট ছিল। কিন্তু তিনি সত্বর স্বদেশে 
ফিরে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যাপকের অভাব পূরণ করতে চাইলেন। 
ইতিমধ্যে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে স্কামুএল্ চাললস্ ছিল্ (980736] ০1081155 [7111) 
স্থায়ীভাবে রেকর্ডরক্ষকের পদলাভ করেন। আর তাই ভারত সরকারের সচিব তাঁর 
চিঠিতে (21 জুলাই 1901 ) একটি শৃন্তপদের কথা রাষ্ট্রসচিবকে জানান। এই সৃত্রে 
1901 খ্ীসটাব্বের 18 অক্টোবর রাষ্ট্রসচিব ভারতের বড়লাট জর্জ ন্যাথানিএল্ কার্জন্ 
(056017£6 190090161 001500)কে জানালেন হরিনাথের নিয়োগের কথা। 

এই নিয়োগপত্রে তিনি ম্প্টত একথাও লিখলেন যে হরিনাথের মাহিনার পরিমাণ 
. হবে উধ্বতন ইওরোপীয় কর্মচারীদের বেতনান্থদারে। আর এ বিষয়ে হরিনাথ ও 

রাষট্রসচিবের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির শর্তান্নসারে তিনি ভারত 
সরকারের কাছ থেকে মাসিক পাচশ টাকা বেতন পাবেন। তদুপরি বাৎসরিক 
পঞ্চাশ টাকা হারে বৃদ্ধি পেয়ে তার মাহিনার পরিমাণ হবে সাতশ টাকা । আর 
তিনি ঘদি তার এই কাজে পাচ বছরের বেশী সময় বহাল থাকেন তাহলে এক্ষেত্রেও 
তার বেতন হাজার টাকা পযন্ত বাষিক পঞ্চাশ টাকা হারে বুদ্ধি পাবে। প্রনক্কত 
উল্লেখযোগ্য ঘে হরিনাথের এই নিয়োগের খবরে লর্ড কার্জন্ খুব খুশী হন। 

উক্ত নিয়োগের ভিত্তিতে 1901 শ্ীস্টাবের ] ডিসেম্বর হরিনাখ আই. ই এস্. হয়ে 
স্বদেশে ফেরেন এবং 7 ডিসেম্বর ঢাকা কলেজে ইংরেজী ভাষা ও ,সাহিত্যের অধ্যাপক 
হিসাবে যোগদান করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম আই. ই. এস. ধার 
নিয়োগ সরাসরি ইংল্যান্ড, থেকে হয়। এই কলেজে অধ্যাপনা! করার সময় তিনি 
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মাস ছয়েক কবি' মনোমোহন ঘোষকেও অন্ততম সহকর্মী হিসাবে পেয়েছিলেন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ যে হুরিনাথের গুপমুগ্ধ বন্ধুর! সকলে শুধুমাত্র এই কলেজের অধ্যাপনার 
কাজেই যুক্ত ছিলেন না; ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খান বাহাদুর, মাভিষ্ট্রেট জেমস্ 

টম্সন্ ব্যাংকিন্ (৪065 7710175017 [২717107) প্রমুখের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব 

ছিল। এই সময় ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন্ ঢাকা পরিদর্শনে যান (1901)। 

তিনি হরিনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছ' প্রকাশ করেন। কেননা হরিনাথ আরবী ও 
পারসীক ভাষ! থেকে অনুদিত তার একখানি পুস্তিক। কার্জন্কে উপহার দেন। এই 
অন্থবাদের উৎসর্গপত্রটি তিনি লাতিন ভাষায় লেখেন। এবং এই উৎকুষ্ট'লাতিন পড়ে 

কার্জন্ মৃ্ধ হন। ঢাকা কলেজের তথন অধ্যক্ষ ছিলেন প্রসন্নকুমার রায়। তিনি 

তৎক্ষণাৎ কার্জনের এই ইচ্ছার কথা জানিয়ে হুরিনাথের কাছে লোক পাঠালেন । 

হরিনাথ সে সময় হাপানিতে প্রায় শয্যাশায়ী। তিনি তখন মাঝে মাঝে হাপানিতে 

খুব ভূগতেন। অতান্ত ছু:খের সঙ্গে অধ্যক্ষ রায়কে তাহ হরিনাথ জানালেন থে 

শারীরিক অসুস্থতার জন্ত তিনি বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে অসমর্থ । কিন্তু কার্জনের 

আগ্রহ দেখে অধাক্ষ রায় এই সাক্ষাতের ব্যাপারে হরিনাথের কাছে আবার লোক 

পাঠান । শেষপর্যন্ত হরিনাথ সেই অন্থৃস্থ শরীরেই কার্জনের সঙ্গে দেখা করলেন। - 

বল বাহুল্য, তীর সঙ্গে আলাপে কার্জন্ খুব খুশী হন। 

অধাঁপক হিসাবে হুরিনাথের কৃতিত্বের পারচয় পাওয়া ষায় তার ছাত্রদের 

শ্বতিকথায়। এ সম্পর্কে তার ছাত্র অধ্যক্ষ স্বরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন : “আমি 

তখন ঢাকা কলেজের প্রথম বারিক শ্রেণীর ছাত্র (1903) সেই সময় আম প্রথম 

মহামতি হরিনাথ দে-কে দেখি। আমি তীকে একটি বইয়ের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে 

থাকতে দেখেছিলাম । তিনি তার ক্লাস্ নিতে যাচ্ছিলেন। আমি তাকে আগে 

কখনও দেখিনি। তাই কৌতৃহলবশত ভাবছিলাম বাক্তিটি কে হতে পারেন। 

আমি ছিলাম অলিন্দে দাড়িয়ে । তিনি যখন আমাদের ক্লাসে ঢুকতে গেলেন, আমি 

তার পিছু পিছু তাড়াতাড়ি এসে সিটে বসে পড়লাম। তিনি তার পড়ানো শুরু 

করলেন।- তাঁর পড়ানোয় কোনে বহবাব্স্ত বা আতিশঘ্য ছিল না। আমাদের 

পড়াব বিষম ছিল 57001. 4021 | তিনি তাতে একেবারে মগ্স হয়ে গেলেন। 

অত্যন্ত পাগ্ডিত্য সহকারে তিনি কথার পর কথা, বাক্যাংশের পর বাক্যাংশ ও 

বাক্যের পর বাক্য 25 এই রকম পাগিত্যপূর্ণ অধ্যাপনার সঙ্গে 

ইতিপূর্বে আমাদের পরিচয় ঘটেনি।:- 
"ক্রমে ক্রমে আমরা তার বিশাল বিস্ভাব্ার পরিচয় পেতে থাকলাম । পরিচন্র 

পেলাম বহু ভাষায় তার অসামান্ত অধিকার ও দক্ষতার । কিন্তৃতীর কোনে অহঙ্কার 

ছিল না। চিন্তায় মগ্ন হয়ে তিনি মাথাটি নীচু করে হেঁটে যেতেন পড়ানোর সমগ্ 
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তিনি অজন্র উদ্ধৃতির সাহায্যে তার বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করে তুলতেন। খুব ্বাভাবিক- 
ভাবেই তার কথায় এই উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি আস্ত । 

“কিন্ত তাকে আমাদের মধ্যে বেশিদিন পাওয়ার সৌভাগ্য হল ন.। খুব লীপ্রই তিনি 
'প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলি হরে গেলেন ঘে অল্প সময় তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন 
তার মধোই তিনি ছাত্রদের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন । তার কারণ নিজের অসাধারণত্ব 
সম্পর্কে তিনি একেবারেই সচেতন ছিলেন ন1 |” 

অধ্যাপক হিসাবে হরিনাথের এই জনপ্রিয়তা মোটেই আকন্মিক নয়। ঢাকা 
কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়েই তিনি ছাত্রদের জন্য নিদিষ্ট ইংরেজী সাহিত্যের 
কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকের নৃতন সংস্করণ প্রকাশনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন । 1902 

'শ্্ীন্টাবে তার নিপুণ সম্পাদনায় 74252254575 25522 9% 7£2//9% প্রকাশিত হয়। 

স্থবিখাত ইংরেজ কবি জন্ মিল্টন্ (1০৮০ 7411600) সম্পর্কে মেকলে সাহেবের এই 
বন থুবই জটিল। মেকলে ছিলেন ইংরেজ এতিহাসিক | বনু ভাষায় ও বনু বিছ্যায় 

তার অধিকার ছিল। আর তাই তার রচনায় স্বভাবতই এসেছে সমস্ত যুগের ও সমস্ত 
কালের কথ|। তার লেখা প্রবন্ধগুলি ঠিক শিক্ষামূলক ইতিহাস নয় । তীর প্রবন্ধের 
সঙ্গে ঘথার্থ ই তুলন! করা ঘায় স্বয়ং মিল্টনের লেখার | উভয়েরই রচনায় বিষয়ের বিস্তার 
এবং বিদ্ভাবত। বর্তমান । বিশেষত টীকা] ছাড়া তাই যেকলের রচনার অর্থে।দ্ধার করা 
অত্যন্ত কঠিন। ছাত্রদের এই অস্থবিধার কথা ভেবেই হরনাথ এ কাজে হাত দেন। 
আর ছাত্রদের বোঝবার সুবিধার জন্ত এই রচনা সম্পাদনায় তিনি অপরিসীম পরিশ্রম 
করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা, টীকা, সংক্ষিপ্তসার, পরিশিষ্ট প্রভৃতি অংশে হরিনাথের 
পাত্ডিত্য ও দক্ষতার যথেষ্ট পরি5য় পাওয়া যায়। মূল গ্রন্থে ব্যরহত অসংখা জটিল কথার 
তিনি সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন । সর্বোপরি মূল রচনায় গ্রীক, লাতিন, ইংরেজী, 
ইতালীয়, ফরা'পী, পতুগীজ, জার্মান প্রভৃতি সাহিতে।র যেসব অংশের উল্লেখ আছে, 
সেগুলিরও তিনি বিশদ বিবরণ দিয়েছেন । এমন কি মেকলে লিখিত ভুল তথ্য গুলিও 
শুধরে দিয়েছেন হরিনাথ । তাই কলকাতা বিশ্ববিচ্ভালয়ের বি. এ. পরীক্ষার্থীদের 
স্থবিধার জন্ সম্পাদিত হলেও উতস্ৃক পাঠকের কাছে এ গ্রন্থ আজও খুব মূলযবান্। 
1903 খ্রীপ্টাব্ধে হরিনাথের বিখ্যাত ££2/%2 2225 ০% £72/572025 (04227 

7৮42581,, 90% 47 প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সিস টার্নার পল্গ্রেভ, (দা2,০15 
71017076102818৮০) ছিলেন ইংরেজ কবি ও পমালোচক | অবশ্ঠ কবিতা রচনার 
চেয়ে সমালোচনায় তার রুতিত্ব অনেক বেশী । অক্সফোর্ড বিশ্ববিচ্ভালয়ে তিনি কবিতা 
অধ্যাপক ছিলেন। পল্গ্রেভের পাঙ্িত্যের স্বাক্ষর তার সমালোচনা শাহিতোর সর্বত্রই 
পাওয়।৷ ঘায়। কিন্তু তার প্রধান কৃতিত্ব ইংরেজী কবিতার এই সংকলনে সস্পষ্ট। 
তার ০০/2% 775255% নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ট ইংরেজী কাব্য-সঞ্যয়ন। শুধু তাই নয়, 
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তার এই বিখ্যাত সংকলন প্রকাশের পর কবিতায় অস্রাগ বৃদ্ধি পায়। আজও পাঠক- 
সমাজে তার এই কাব্য-সংকলন অেষ্ঠত্বের আাসনে প্রতিষ্ঠিত । আর হরিনাথ. সম্পাদিত 
এই গ্রস্থটিও নানাকারণে মূল্যবান্। প্রায় পাঁচশ পাতার 'ই গ্রন্থের ভূমিকা টাকা 
ও সংক্ষিপ্চসার অংশগুলি ছাত্রদের পক্ষে খুবই উপযোগী । সর্বোপরি বিভিন্ন দেশের 
সাহিত্য সম্পর্কে তার ছাত্রদের আগ্রহী করার জন্য তিনি এই গ্রস্থে এক অপূর্ব পদ্ধতি 
আবিষ্কার করেন। ইংরেজী কবিতা আলোচনার সময় তিনি গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত, 
আরবী, পারসীক, জার্মান, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি সাহিত্য থেকে অজন্র শ্বচ্ছন্দ উপমা 
দিয়েছেন। এই ধরনের পাণ্ডত্যপূর্ণ সম্পাদন! পৃথিবীর সব দেশেই ছুর্লভ। কেনন৷ 
প্রাচা ও পাশ্চাত্যের উভয় সাহিত্যে অসাধারণ জ্ঞান না থাকলে এই অসংখ্য তুলনা, 
মনে আসা! সম্ভব নয়। রলা বাহুল্য, হরিনাথের বিন্ময়কর স্মৃতিশক্তি এ বিষয়ে তার খুবই: 
সহায়ক হয়েছিল । অধ্যক্ষ চার্লস্ হেন্রি টনি এই সম্পাদনায় খুব মুগ্ধ হন। ইংল্যান্ড, 
থেকে এক বাক্কতিগত চিঠিতে তিনি হরিনাথেষ পাগ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা! করেন। 
অন্থান্ত বিষয়ের মধ্যে তিনি লিখেছিলেন ষে এই বই পড়লে ছাত্রদের আর ইংরেজী 
সাহিত্যের ইতিহাস পড়ার দরকার হবে না। বিখ্যাত সমালোচক এডওয়ার্ড ভাউডেন্, 
(৬৪৭ 70০%৫50)-ও এই সম্পাদনায় হুরিনাথের খুব প্রশংসা করেন। 904 
শ্রীস্টাব্বে হরিনাথের 47,626 2225 % 27/241 52/44/9%5 প্রকাশিত হয় ।. 

তার এই সম্পাদিত গ্রস্থটিও ছাত্রসমাজে খুব জনপ্রিয়ত] লাভ করেছিল । 
ঢাকা কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করার অল্পকাল পরেই হরিনাথ কলকাতা 

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। 1902 খ্রীস্টাবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ. 
(লাতিন ) এবং বি, এ. (গ্রীক ) পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন। আর এই সমক» 
থেকে প্রায় আজীবন তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেৰায় ব্রতী ছিলেন। 1903 খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি এন্টন্স (গ্রীক), এফ. এ. (লাতিন ) এবং ৰি. এ (ইংরেজী ও গ্রীক ) 

পরীক্ষার পরীক্ষক নির্বাচিত হুণ। পরের বছরও এইভাবে হুবিনাথ এন্ন্স (গ্রীক), 
এফ. এ (লাতিন , রি এ. (গ্রীক ) এবং এম্ এ. (লাতিন ; পরীক্ষার পরীক্ষক 
ছিলেন। কেননা এই দময় কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়েও শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণের কাজই: 
হুত।. ভারতের অন্থান্ত বিশ্ববিচ্ভালয়ে তখন কোনরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না। 

1905 শ্রীস্টাব্দের 8 অক্টোবধ হরিনাথ ঢাকা কলেজ থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি 
কলেজে বদলি হন। ইতিমধ্যেই অবশ্ত অধ]াপক ও পণ্ডিত হিসাবে তার খ্যাতি 
কলকাতার ছাত্রসমাজেও ছড়িয়ে পড়ে । এই প্রসঙ্গে হরিনাথের ছাত্র অঘোরনাথ ঘোষ 
লিখেছেন : “একদিন শুনিলাম ঢাক। কলেজ থেকে প্রকফেসার হরিনাথ দে আমাদের 
পড়াইতে আসিতেছেন। ইতিপূর্বেই আমর! তাহার বিশ্ববিখ্যাত নাম শুনিয়াছিলাম। 
এক্ষণে সকলেই অত্যন্ত ওস্রক্যের সহিত তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম * 



অনন্ত অধ্যাপন। 24 

সাধারণত নৃতন শিক্ষক প্রথম আসিলে ছেলেরা তাহাকে একটু জ্বালাতন করে, 
কিন্ত আমার বেশ মনে পড়ে, হরিনাথ দে যখন প্রথম পড়াইতে আসেন সেদিন 
ছেলেরা কোনও রকম গোলমাল করে নাই। জানি না তাহার বিশাল চক্ষু ছুটির 
ভিতর কেমন একট। জো'তি ছিল. তাহার কণ্ের স্বরে কেমন একটা গাম্তীঘ ছিল, 
ছেলের! সকলেই বেশ মনোধোগের সহিত তাহার নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল । 
সে সময়ে মিল্টনের “কোমাস' ও হে্সসের “এসেস' আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল। তিনি 
দেই পুস্তক ছুখানি আমাদিগকে পড়াইতেন। গ্রীক ও লাটিন ভাষায় স্থপপ্ডিত 
বলিয়া! কোমাসের ৪1105100-গুলি তিনি এত ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন ঘে আর 
দ্বিতীয়বার পড়িবার প্রয়োজন হইত না ।” 

হরিনাথের ছাত্রদের সকলেই তাদের এই প্রিয় অধ্যাপকের শিক্ষাদান পদ্ধতির 
স্থখ্যাতি করেছেন। পাঠ্যপুস্তক আলোচনার স্থত্র ধরে তিনি সাধারণত সমগ্র বিষয়টিতে 
ছাত্রদের আক্ুষ্ট ও আগ্রহী করে তুলতেন। এই নৃতন পদ্ধতিতে অভ্যন্ত হওয়ায় তান 
ছাত্রদের কাছে পাঠাবিষয় কখনও একঘেয়ে মনে হত না আর এইভাবেই তীর 
ছাত্রদের মানসিক ভিত্তি স্থদৃঢ়ভাবে গড়ে উঠত। বহু বিষম্গে হব্রিনাথের আন্তরিক : 
অন্থরাগ তার ছান্্রদের ম্বাভাবিকভাবেই অঙ্থপ্রাণিত করেছিল । সর্বোপরি এই সহ্ৃদয় 
অধ্যাপক তার ছাত্রদের সহযোগিতায় সদাসর্বদা প্রস্তত ছিলেন । ঢাকা কলেজে সংস্কৃতে 
এম. এ. পড়ার সময় রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বাধ্য হয়েই কলকাতা তার এই 
প্রাক্তন অধাপকের কাছে আসেন । কেননা ঢাকা কলেজে সে সময় অশোকের 

অহ্থশাসন পড়ানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। হরিনাথ সহজ্ই তার এই .ছাত্রকে 
অশোকের সময়ের ব্রাহ্মীলি-প শিখিয়ে দেন। 
এই সময় হরিনাথ ছাত্রদের স্থবিধার জন্ত ইংরেজী সাহিতোর আরও কয়েকটি পাঠ্য- 

পুস্তকের নৃতন সংস্করণ প্রকাশনায় উৎসাহী হুন। 1906 স্রীস্টাব্দে তিনি 742-25/2/5 
172 0 ০9:25721% সম্পাদনা করেন । অলিভার গোল্ডশ্বিথ (01৮61 00910575107) 

ছিলেন বিখ্যাত লেখক | উপন্যাস, কবিতা, নাটক সবই তিনি লিখেছেন । আর তার 
জীবনও ছিল বিন্বপ্নকর । স্থতরাং তার জীবন সম্বন্ধে মেকলের এই আলোচনায় নান। 
বিষয়ের অবতারণা স্বাভারিক । ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে ঘে মেকলের লেখা! সাধারণত 
সহজ ও সরল নয়। আর বিশেষত তা৷ ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে সঠিকভাবে বোঝা খুবই 
কষ্টকর। মেকলের এই লেখা সম্পদনা করে হুরিনাথ তাই ছাত্রদের ঘথেষ্ট উপকার 
করেছেন। এই একই বছরে হরিনাথের 25125 ০৮ 77/286'5:54122229%5779% 

7/7৮452527/%, ৮৪৮৮ ] প্রকাশিত হয় । কবি উইলিয়ম্ ওয়ার্ডমওয়ার্থ (৬1111 1) 
ড৬/০01:0509761-এর কবিতা এই নির্বাচিত সংকলনটি কলকাতা বিশ্ববিভ্ভালয়েন 

এ ফ.. এ. পরীক্ষার্থীদের জগ্ত নির্দিষ্ট হয়েছিল । বল! বাহুল্য, হরিনাথ সম্পাদিত এই 
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গ্রন্থটি ও ছাত্র ও উৎস্থক পাঠকসমাঁজে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 
আর শুধুমাত্র ছাত্রদের শিক্ষায় সাধ্যমত সাহাষা করাই নয়, হরিনাথ ইতিমধ্যে বহু 

দায়িত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত হয়েছিলেন । প্রেসিডেন্সি কলেজে অধাঁপনা করার সময় তিনি 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন (1905) 1 এছাড়া এই বছর থেকে 
তিনি বিশ্ববিদ্ভালয়ের ইংরেজী, গ্রীক, লাতিন, ফরাসী, জার্মান, সংস্কত ও সংস্কৃতজ 
ভাষাসমূহ, আরবী, পারাসীক ও উদ বিদ্যাপর্যদের সাস্য ছিলেন। অল্পকাল পরে 
উল্লিখিত বিভিন্ন বিদ্যাপর্যদের মধো আর্মীনীয় ও হিক্র ভাষা ও সাহিত্য যুক্ত হুলে' 
হরিনাথ এই ছুটি বিষয়েবও সদশ্ত হলেন (1906-1907 1 এ যথার্থই এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত । 

প্রায় এই সময়ে প্রকাশিত হাতে-লেখা প্রেসিডেন্সি কলেজ পন্রিকায় (1905) তিনি 
ধারাবাহিকভাবে কালিদাসের “আভজ্ঞান-শকুন্তলম্” নাটকের ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ শুরু 
করেন। একথা জানা যায় এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ভারতের প্রথম বাষ্টপতি রাজেন্দ্র 
প্রসাদের স্বতিকথায় । প্রসঙ্গত উল্লেখা যে ইতিপূর্বে ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করার 

সময়ে হরিনাথ আরবী, পারসীক ও বাংলা ভাষা! থেকে কিছু গদ্য ও পদ্যাংশের ইংরেজী 

অনুবাদ প্রকাশ করেছি'লন। আর এইসব নানা গু ত্বপূর্ণ কাজে হবিনাথের যুক্ত 
থাকার দৃষ্টান্ত শ্বাভীবিকভাঁবেই তীর ছাত্রদের অন্কুপ্রাণিত করেছিল | শুধুমাত্র ছাত্রদের 

নয়, সহকমী ও তরুণ অধ্াপকদেরও বিদ্াঁচায় তনি সাগ্রহে সহযোগিতা করেছেন। 
একটি ঘটনা । ইংবেজী সাহত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ তখন কলকাতার 
£রূপ্ন কলেকে পড়ান । একদিন কোনে বইয়ে তান একটি লাতিন কবিতার উদ্ধৃতি 
পান। লাতিন ভাঙা তিনি জানতেন । কিন্ত অনেক চেষ্টা করেও তিনি এই জটিল লাতিন 
ক্ৰিতী9হ সঠিক্গ অধ বুঝতে পারলেন না। তখন তিনি বাধা হয়েই হরিনাথের খোজে 
প্রেসিডেন্গ কলেজে চলে এলেন |  প্রফুল্রচন্দ্র যখন ঠিক অধ্যাপকদের ঘরে এসে 
পৌছেছেন, হবিলাধ সে সময়ে ক্রাপ নিতে যাচ্ছেন । প্রফুল্চন্দত্রকে তিনি খুব ন্সেহ 
করতেন । ভীত কাছে অসার কারণ জেনে হরিনাথ বললেন : “আমার তো! এখন 

প্াড়ানোর সময় নেই । তুমি বরং এক বাঙ্ত নর। এখানে এ মনোমোহন ঘোষ বসে 
আছেন; ওর এখন ক্লাস নেই। তুমি ওঠে লা্তন কৰিতর উদ্বৃতিটি দেখাও | এই 
বলে হরিনাথ ক্লাসে চলে গেলেন । মনোমোহন অক্স.কা-উঁর ক্রাইস্ট কলেজের ছাত্র 
ছিলেন । লাতিন ও গ্রীক ভাষা তিনি জানতেন । কিন্তু তিনি প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা করেও, 

এই লাতিন কবিতার অর্থ করতে পারলেন না। এমনকি তিনি কবির নামও বলতে 
পারলেন না । ইতিমধো ঘণ্টা বেজে গেল ; যনৌমোহন ক্লাসে যাওয়ার জন্য উঠলেন |, 

হরিনাথ তার ক্লাস থেকে ফিরে এলেন | প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখে তিনি জানতে চাইলেন 
তার কাজ মিটেছে কিনা । তারপর ব্যাপারটা শুনে তিনি প্রফু্চন্দ্রকে নিয়ে নিজের 
ঘরে গেলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি লাতিন কবিতার উদ্ধৃতিটি দেখতে চাইলেন। আর 
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উদ্ধৃতিটি দেখ! মাত্রই তিনি কবির নাম বলে দিলেন। শুধু তাই নয়; তিনি এই জটিল 

লাতিন কবিতার মুখে মুখেই ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অনুবাদ বলে চললেন । তিনি এই 
অনুবাদ এত তাড়াতাড়ি বলছে শুরু করলেন ষে প্রফুল্লচন্দ্রকে বাধ্য হয়ে বলতে হুল, 
“স্যার, একটু আস্তে বলুন' । | | 

প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপকের সকলেই হুরিনাথের গুণমুগ্ধ ছিলেন । 
এই কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি এক সময় হ্যারিংটন্ হিউ মেল্ভিল্ প্যাসিভ্যাল্ 
(75100176601) [70017 116151116 6101%21)-এর 'কাছে পড়েছিলেন । পরবর্তীকালে 

এই বিব্যাত অধ্যাপক তার এই প্রতিভাবান্ ছাত্র ও সহকর্মীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। 

লাতিন ও গ্রীক ভাষায় হবিনাথের পাপ্তিত্য এই প্রবীণ অধ্যাপককে মুগ্ধ করেছিল। 
আর তাই তিনি তার ক্লাসের ছাত্রদেরও স্বচ্ছন্দে বলতেন, হরিনাথের কাছে 

তিনি এই ছুই প্রাচীন ভাষা বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারেন। মনোমোহন ঘোষ, 

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মির্জা আশরফ আলিঃ হেন্রি আর্নেস্ট স্টেপ্ল্টন্ (17175 
চা ৭0 ৪৪012506010 ), এবুনেস্ট ফ্রেডেন্বুর্গ 1207650 ড৬72967001£ ) প্রমুখ 

সহকর্মী ও বন্ধুরা সকলে হরিনাথ সম্পর্কে আজীবন শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন । | 
প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করার সময় হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিভিন্ন 

গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। 1906 শ্রীস্টাব্দের 4 এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সেনেটের এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে হরিনাথ ভাষাত্ত্বের পাঠাস্থচীতে 

কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেছিলেন অধ্যাপক 
প্যাসিভাল্। ভোটে তাদের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। হরিনাথ তারপর প্রস্তাব করেন 
গ্রীক সাহিতোব পাঠ্যস্ছচীতে কিছু পরিবর্তনের । কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইত্রেরিবর 
গ্রস্থাগারিক জন্ ম্যাককারলেন্ (0010 11206801506) এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। 

হরিনাথের এই প্রস্তাবটি বেশী ভে।টে গৃহীত হয়। পরের দিন সেনেটের আর এক 

অধিবেশন হয়েছিল। এই দিনের আলোচনার বিষয় ছিল ইতিহাসের পাঠ্যস্থগী। 
হরিনাথের সম্্থনে এ সম্পর্কেও কিছু প্রস্তাব গহীত হয়। 1906 খ্রীস্টাব্ের 10 এপ্রিল 
বিশ্ববিন্ালয়ের মেনেটের পরবর্তী অধবেশন বাসছিল। এই অধিবেশনে হরিনাথ 
এম. এ. পরীক্ষার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন । প্রথমে তিনি এম এ. পরীক্ষার 

বিষয়গুলির মধ্যে করাঁপী ও জার্খান ভাষ! যুক্ত করার প্রস্তাব করলেন । তার এই 

প্রস্তাব সমর্থন করেন ভৃপেন্দ্রনাথ বৃ । হুরিনাখের 'দ্বতীয় প্রস্তাবটিও ছিল মৃূল্যবান্। 
তিনি প্রস্তাব করলেন, সংস্কৃত 'একণ গ্র,পের এম্. এ: পরীক্ষায় ছুটি বিষয় যুক্ত করার । 

এই ছুটি বিষয় হল--ক? প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও ভূগোল এবং খ) অশোক 

ও তার পরবতী সময়ের শিলালিপি । হরিনাথের এই প্রস্তাবও অধিবেশনে গৃহীত হয়। 
509 স্তীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে হরিনাথ দ্বিতীক্ষবার ইওরোপে ঘান। আর এই সময় 
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তিনি বিখ্যাত সব পণ্ডিতের সঙ্গে প্রাচ্যবিষ্া সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করেন । 
হরিনাথের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনায় টমাস্ উইলিয়ম্ ৰীস্ ডেভিডস্ খুব 
খুশী হন। ইওরোপীয় বিদ্যায় পারদর্শা একজন তরুণ ভারতীয়ের বৌদ্ধশান্ত্রে বিপুল 
জ্ঞানে ইংল]ান্ডের এই প্রবীণ পণ্ডিত মুগ্ধ হলেন । শুধু তাই নয়, হরিনাথ এই সময় 
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি টীকা লেখেন । তার এই টাকাগুলি খুব মূল্যবান্। 
অবিলম্বে লন্ভন্ থেকে প্রকাশিত বৌদ্ধচর্চার বিখ্যাত পত্রিকায় তীর এই টাকাগুলি 
ছাপা হয় । এ বিষয়ে অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা যাবে । হরিনাথ এই সমস 
রিখার্ট ফন্ শিশেলের সঙ্গেও নান! বিষয়ে আলোচনা করেন । জার্মানীর এই স্থবিখাত 
পণ্ডিত প্রাচ্যবিদ্যায় পারদশাঁ ছিলেন। প্রাকৃত, পালি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় তার 
অসাধারণ অধিকার ছিল। তার সঙ্গে হত্রিনাথের আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল 
কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুস্তলম্ঃ নাটক। তারা ছুজনে এই সংস্কৃত নাটকের মূলপাঠ 
ও অন্থুবাদ সমন্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচন! করেন। এই আলোচনার স্থত্রে প্রাকৃত 
ভাষায় হুরিনাথের আগ্রহে ও দক্ষতায় জার্যানীর প্রখ্যাত পণ্ডিত মুগ্ধ হন। তাই 

_ পিশেল এই সময় তার প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থটি ইংরেজীতে অনুবাদ করার জন্য 
হরিনাথকে অন্থরোধ করেন। বল বাহুল্য, এই প্রকাগ গ্রন্থ জার্খান ভাষায় লেখা 

এবং আজও তা খুব মৃল্যবান। এইভাবে ইওরোপের প্রধান সব পণ্ডিতদের কাছ 
থেকে একজন ভারতীয় যুবক বিস্তর প্রশংসা ও উৎসাহ পেলেন । স্বদেশে ফেরার 
পথে হরিনাথ পুনরায় ইতালী ভ্রমণে ধান। ইতিপূর্বে কেমব্রিজে ছাত্রাবস্থায় (1898) 
তিনি ব্যাপকভাবে ইতালী এবং ফ্রান্সে ভ্রমণ করেন। 1906 খ্ীষ্টাব্দের 9 মে তিনি 

রোম শহরে এক হোটেলে তীর বিশশষ্ট বন্ধু বর্ধমানের মহারাজা বিজয় চন্দ, মহ. তাবের 
সঙ্গে মিলিত হন। তারপর তিনি মহারাজার ইওরোপ ভ্রমণের সঙ্গী হলেন। 

1906 খ্ীন্টাবের জুলাই মাসে হরিনাথ ইওরোপ থেকে কলকাতায় ফেরেন এবং 
এই বছরের 4 নভেম্বর তিনি হুগলি কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত 
হন। এই সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গেও 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন । আর নানা বিষয়ে গবেষণা ছাড় তিনি এ সময়ে অমৃতলাল 
বঙ্থর “রাজা বাহাছুর' ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের “সিরাজদ্দৌলা' নাটকের ইংরেজী অনুবাদে 
মনোনিবেশ করেন। 

এই বছরের 5 ডিসেম্বর কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রস্বাগারিক জন্ 
ম্যাকৃফারলেন্ মারা যান। এই গ্রন্থাগারিকের পদের জন্য লেখ! হরিনাথের আবেদন- 
পত্র থেকে জান! ঘায় যে ইতিমধ্যে তিনি বহু বিষয়ে শিক্ষাদানে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 
এই বিষয়গুলি হল যথাক্রমে ইংরেজী, লাতিন, গ্রীক, ফরাসী» পালি, তুলনামূলক 
ভাষাতত্ব, আযাংলো-স্সাকশ.ন্ ভাষা! ও ইতিহাস। আর শুধুমাত্র সু শিক্ষাদানই নয়, 
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পূর্বেই বলা হয়েছে যে তিনি এই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দায়িত্বপৃর্ণ 
কাজের সঙ্গেও সমানে যুক্ত ছিলেন । 1906 শ্রীস্টাব্দের 15 ভিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সেনেটের অধিবেশনটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ । সিন্ভিকেটের চারজন প্রতিনিধি নির্বাচনের 
জন্য এই অধিবেশন বসেছিল। বারজ্ুন বিশিষ্ট ভারতীয় ও ইওরোপীয় শিক্ষাব্রতী এই 
নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করেন। ভোটে জয়লাভ করে হরিনাথ সিন্ডিকেটের সদস্য 
হন। জি. এফ. এ. হ্ারিস্ (0. ১ 4৯. চনা05)১ কাল'চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
ভূপেন্দ্রনাথ বহুও এই নির্বাচনে জয়ী হলেন। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার 
সিন্ডিকেটের সদস্তদের কাছে একটি প্রস্তাব বিবেচনার জন্ত পেশ করেন। প্রস্তাবটি 
ছিল একখানি আরবী ব্যাকরণ বচনার । ম্যাট্রিকুলেশন্ ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীদের 
পাঠাপুস্তক হিসাবে এই আরবী ব্যাকরণ নির্দিষ্ট হয়েছিল। সিন্ডিকেটের পরের 
অধিবেশনে (22 ডিসেম্বর 1906) এই ব্যাকরণ রচনার ভার আরু. এফ আজু এবং 
হরিনাথের ওপর দেওয়! হয় । এ বিষয়ে স্থির হয় ঘে এই কাজের জন্য তারা যথাক্রমে 
হ হাজার ও এক হাজার টাক] পারিশ্রমিক হিসাবে লাভ করবেন । কিন্তু শেষপধস্ত এই 
আরবী ব্যাকরণ রচনার কাজ হরিনাথ একাই সম্পন্ন করেন। 1907 খ্রীপ্টাব্দের 23 
ফ্রেক্রুঘ্ারি তিনি কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রোরর গ্রস্থাগারিক নিযুক্ত হন। কিন্ত 
তা সত্বেও তিনি প্রায় আজীবন এই বিশ্ববিদ্ভালয়ের সেবায় ব্রতী ছিলেন। 

লিন্ডিকেটের উক্ত অধিবেশনে বিশ্ববি্ঠীলয়ের লেকচারার নিয়োগের বিষয়ও বিবেচিত 
হয়। আর সিন্ডিকেটের স্থপারিশ অনুযায়ী সেন্টের এক অধিবেশনে (27 মে 1907) 
হরিনাথ তুলনামূলক ভাষাতত্বের লেকচারার নিযুক্ত হন। সেনেটের এই অধিবেশনে 
অন্যান্য বিষয়ে আরও তেইশজন শিক্ষাব্রতী লেকচারারের পদলাভ করেন। ইতিমধ্যে 
হরিনাথ বিশ্ববি্ভালয়ের আরও অনেক গুকত্বপুর্ণ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। 
1907 খ্রস্টাবের ! ফ্রেব্রুয়ারি সিন্ডিকেটের এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই 
অধিবেশনে হরিনাথ বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে এক পালি ব্যাকরণ প্রকাশনার প্রস্তাব করলেন । 
তার এই প্রস্তাব অনুসারে পালি ভাষার বিখ্যাত ব্যাকরণ “বালাবতার' সম্পাদনার ভার 

ধর্যানন্দ কোদন্বীর হাতে দেওয়! হয়। এ সম্পর্কে আরও স্থির হয় ষে ইংরেজী অনুবাদ 
ও টাকাসহ ধর্মকীতির ব্যাকরণ গ্রন্থটি রোমান অক্ষরে সম্পাদি ও হবে । আর তিনজন 
সদশ্তের একটি ছে'ট কমিটি এই কাজ তত্বাবধান করবেন । এই কমিটিতে হরিনাথ 
ছাড় অন্য ছুজন সদশ্ত ছিলেন । তাবা হলেন কলকাতার মহাযান্ লর্ড বিশপ এবং 

বিখ্যাত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্ভাভৃষণ। 1907 শ্রীস্টাব্ধের 16 মার্চ বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
সিন্ডিকেটের পরের অধিবেশন বসেছিল । এই অধিবেশনে প্রেমটাদ রায়টাদ ছাত্রবৃত্তি 
পরীক্ষার বিষয়গুলি আলোচিত হয়। আর এই পরীক্ষার বিষয়গ্রলির মানের সমতা 

রক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটির সাতজন সদস্তের মধ্যে হরিনাথ 
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ছিলেন অন্ততম। সিন্ডিকেটের পরবর্তাঁ অধিবেশনে (11 মে 1907) কলকাতার সেন্ট 
জেভিয়ার্স কলেজে ইংরেজীতে এম্. এ. পর্যস্ত পড়ানোর বিষয় আলোচিত হয়। এ 
সম্পর্কে সঠিক রিপোর্টের জন্ত সিন্ডিকেট হরিনাথ ও হেরশ্বচন্্র মৈত্রকে উক্ত কলেজ 
পরিদর্শনের অনুরোধ জানান । 1907 গ্রীস্টাব্দের "ধ জুলাই সিন্ডিকেটের অধিবেশনে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অ'রবী ও পারসীক পাঠ-সংকলনগুলির মুক্রণের বিষয় আলোচিত হয় । 

_ ব্লা বাহুল্য, এইসব পাঠ-সংকলন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। 

হরিনাথের সঙ্গে পরামর্শের পর এ বিষয়ে রেজিস্ট্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সর্বোপরি এই 
বছরেও. হরিনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রনস্ (লাতিন, শ্রীক ও পালি ও এফ. এ. 
(লাতিন, পালি ও আরবী ). বি. এ. (লাতিন ও আরবী ) এবং এম্. এ. (লাতিন ও 
আববী ) পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে ঘে এই বছরই 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রথম তুলনামূলক ভাষাতত্বের প্রেমঠাদ বায়ঠাদ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ' 
করা হয়েছিল। এই পরীক্ষার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক 
ছিলেন হরিনাথ এবং চতুর্থ পত্রের হরপ্রসাদ শ্ান্ত্রী। পীক্ষার্থ ছিলেন কলকাতার 
প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ । 

1908 খ্রীষ্টাব্দের 13 জুন সেনেটের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে 
সিন্ডিকেটের স্থপারিশ অনুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীভারের পদে রিখার্ট ফন্. 
পিশেলের নিয়োগের বিষয় আলোচিত হয়েছিল। প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্যে সথুপগ্ডিত 
পিশেলের এই নিয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কেননা ইতিপূর্বে এদেশের আর কোনো 
 শ্ববি্ভালয়েই প্রাকৃত ভাষাতত্ব সম্পর্কে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা যায়নি । যদিও 
আবু নক ভারতীয় ভাষাগুলির আলোচনায় প্রাকৃত ভাষার ভূমিকা অতান্ত মৃল্যবান্। 
বিখ্যাত পাঁওুত ব্রজ্ক্দ্রনোথ শীল এই প্রস্তাবের য়োজনীয়তার কথা আলোচনা করেন। 
তাত মতে অতীতে এদেশে হেমচন্দ্রের মতন মহামতি ব্যাকরণকার জন্ম গ্রহণ করেন। 
কিন্তু সাম্প্রতিককালে প্রাকৃতচর্চায় ভারতীয় পণ্ডিতদের কৃতিত্ব অতি সামান্যই । 
ব্রজেন্দ্রন:শেত্র বক্তবোর হরিনাথ খুব প্রশংসা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালফ়ের 
ভাষাতত্বের লেকগাযার হিপানে হরিনাথ এদেশে প্রাকৃতচর্চার অনুসন্ধানে নিজের 
অভিজ্ঞতার কথা অত্যন্ত ছুঃখের সঙ্গ জানান। তার মতে এইসব লেখার বেশীর- 
ভাগই আদে প্রশংসার যোগ্য নয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি স্পষ্টতই বলেন যে বিজ্ঞান- 
সম্মত পদ্ধতিতে প্রাক্কতচর্চ৷ ভারতের ভাষাসমূহের উৎপত্তি ও ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে 
খুবই মূল্যবান্। তারপর হরিনাথ জার্মানীর এই পণ্ডিতের অপরিসীম প্রশংস! করেন। 
তার মতে এই পণ্ডিত শুধুমাত্র প্রান্ত ' ভাষাচ্চার ক্ষেত্রেই যোগ্যতম ব্যক্তি নন” 
সংস্কৃতজ ভাঁষাসমূহের ব্যাকরণেও তার বিপুল অধিকার । পূর্বেই বলা হয়েছে ষে 
হি সঙ্গে জার্খানীর এই বিখ্যাত পণ্ডিতের খুব বন্ধুত্ব ছিল। আর তীর 
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বনৃত্বে ও পাণ্ডিত্য মুগ্ধ হয়েই পিশেল কলকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের আমন্ত্রণ সাদরে 
গ্রহণ করেন। এই সময় গিরিশচন্জ্র সেন নামে এক পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলনা- 
সূলক ভাষাতত্বে এম. এ. পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হন। সিন্ডিকেটের অধিবেশনে. 
(23 জুলাই 1908) এই পরীক্ষা পরিচালনার জন্য চারজন পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন। 
হরিনাথ ছিলেন তাদের অন্যতম । তিনি ছাড়া. অন্তান্ত তিনজন পরীক্ষকই ছিলেন 
জার্ধানীর খাতনামা পণ্ডিত। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুসারে এ বিষয়ে-হরিনাথের 
ওপর আরও কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়। উক্ত পরীক্ষাথীর পাঠ্যপুস্তকের একটি তালিকা 
নির্মাণের ভারও তার ওপর পড়ে । এছাড়া! এ বছরেও হরিনাথ বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
এন্ট্ন্স্ (গ্রীক ও লাতিন), এফ, এ (পালি, লাতিন ও আরবী ), বি. এ. (ইংরেজী, 
গ্রীক, লাতিন, পালি ও আরবী ) এবং এম্. এ (লাতিন, ইংরেজী, পালি ও আরবা) 
পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন । | 

1909 ্ীস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি সিনডিকেটের অধিবেশনে কলকাতা বিশ্ববিছালয়ের 
রেজিস্ট্রার রিখার্ট ফন্ পিশেলের মৃত্যুর সংবাদ জানান। ইতিপূর্বেই বল৷ হয়েছে যে 
এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বীডার নিষূক্ত হয়ে বালিন থেকে কলকাতায় আসার সময় তিনি 
হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। এই ছু:সংবাদ পেয়েই হরিনাথ মাদ্রাজে যান। 
কিন্ত অনেক চেষ্ট। করেও তিনি শেষ পর্যন্ত তার এই শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে বাঁচাতে পারলেন না। মৃত্যর আগে পিশেল প্রকাশের জন্য তীর প্রার সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থের পাুলিপি 
হরিনাথের হাতে দিয়ে যান। প্রাকৃত ভাষাতত্ব সন্ধে তার আষণগ্ুলি এই অপ্রকাশিত 
্স্থের বিষয় ছিল। সিন্ডিকেটের উত্ত অধিবেশনে এ সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা- 
হয়। পিশেলের এই অপ্রকাশিত গ্রন্থের সম্পাদন] ও মদ্রণের কান্গ তবাবধানের জন্য তিনজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হন। হরিনাথ ছাড়া অপর ছুজণ হলেন জর্ভ তিবো এবং 
এরুনস্ট টেওডোরু ব্রথ,। সিন্ডিকেটের পরবর্তী অবিবেশনে (22 জানুয়ারি 1909) 
বিশ্ববিজ্যালয়ের পালি ভাষা 9 সাহিত্যের লেকচারারের পদ পূরণের জন্য একটি কমিটি 
গঠিত হয়। কেননা ধর্মীণন্দ কোসন্বী এই সময় লেকচারারের পদে ইন্তফ! দেন। 
এই তিনজন বিশেষজ্ঞের কমিটিতেও অন্যতম সদস্ট হিপাবে হরিনাথ যুক্ত ছিলেন। 
লিন্ভিকেটের পরের অর্ধিবেশনে । 5 মার্চ 1909) আরবী ও সংস্কত ভাষায় হাই 
প্রফিশিয়েন্সি এবং ডিগ্রী "বব, অনার পরীক্ষা পরিচালনার জন্ত বারন বিশিষ্ট 
শিক্ষাব্রতী নির্বাচিত হন? হরিনাথ ছিলেন তাদের অন্যতম । সিনটিকেটের সিদ্ধা 
অন্থসারে এই ইওরোগীয় ও এশম্ পণ্ডিতদের তালিকায় একমাত্র হরির থই ছিলেন ছুটি 
ভাষার পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে মোগাতার অধিকারী; পৃবেই বলা হয়েছে : 
ভারত সরকাব পবতিত এই পরীক্গীগুলির শ্রাদ্ধ সবই তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এন 
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ও 
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পটকা সা. বেস কম্জেক ভাঙার টাকা পুবরক্কীর পান। 1909 খ্রীস্টাব্দের 1 গে সিন্ডিকেটের 
রি 
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পরবর্তাঁ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । এই অধিবেশনে হরিনাথ আরও ছু বছরের জন্য তুলনা 
স্ুলক ভাষাতত্বের লেকচারার নিযুক্ত হলেন। অন্তান্তদের মধ্যে তার অস্তরজ বন্ধু 
আবছলাহ অল্-মামুন সহরাবর্দি এই সময় আরবী ভাষা ও সাহিত্যের লেকচারার 
নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন এই বিশ্ববিদ্ালয়ের প্রথম পি. এইচ. ডি. (1908)। 
একই বছরে জতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষপও এই উপাধিলাভ করেছিলেন। তীর লসঙ্গেও 
হুরিনাথের খুব বন্ধুত্ব ছিল। সিন্ডিকেটের পরের অধিবেশনে (10 জুলাই 1909) 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অস্ততূক্ত কলেজগুলি পরিদর্শনের ভার হরিনাথ এবং পাউল্ ইওহানেস্ 
ক্রএ্রস্ (৮৪01 10081065 781061)] এর ওপর দেওয়া হয়। নিন্ডিকেটের পরবর্তী 

অধিবেশনে (24 জুলাই 1909) হবিনাথ তার দেওয়া তুলনামূলক ভাষাতত্ব বিষয়ক 
-বন্ৃতাগুলির সংক্ষিপ্তনার প্রকাশনার অধিকার পেলেন। আর এই বক্তৃতাগুলির 
মুজ্্রণের ব্যাপারে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস ব্যবহারের নির্দেশও দেওয়া হয়। 
| বিজ পরের অধিবেশনে (14 আগস্ট 1909) শামস্থল-উল্মা। আহমদ 
আরবীতে এম্. এ. পরাক্ষার পাঠ্যাংশের একটি তালিক! পেশ করেন। এই কাজটি 
তার এবং হরিনাথের যুগ্ঝ চেষ্টাতেই সম্পন্ন হয়। সর্বোপরি এ বছরেও হরিনাথ বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের এন্ট্রন্স । গ্রীক, লাতিন ও পালি 5 আই. এ. (লাতিন, পালি ও 
আরবী ), বি. এ. । ইংরেজী, লাতিন ও পালি) এবং এম্. এ (ইংরেজী ও 
'আরবী ) পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক নিযুক্ত হন। আর অন্তান্ত বছরের মতন 
এবারেও তিনি ইংরেজী, গ্রীক, লাতিন, ফরাসী, জান্নান, আর্ধানীয়, সংস্কৃত, সংস্কৃতজ 
ভাষাপমৃহ" পারসীক, উদ্ঘ ও আরবী বিদ্যাপর্ষদের সদন্ত ছিলেন। 

1910 এস্টান্বের :2 জানুয়ারি সিন্ডিকেটের পরবর্তা অধিবেশন অঙ্িত হয়। 
এএই অধিবেশনে. হরিনাথ জানান ঘে ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার সংস্কৃত পাঠ্যাংশের শব্ধ 
সংকলনের কাজ তিনি সম্পন্ধ করেছেন । সিন্ডিকেটের পরের অধিবেশনে ( 3 সেপ্টেম্বর 
1910) তিনি আরবী ব্যাকরণের পাণুলিপিটি পেশ করেন। এই ব্যাকরপটি ইংরেজী 
ভাষায় লেখা । আর এ কাজে তার সহযোগী ছিলেন আরু. এফ. আজু.। সিন্ডিকেটের 
সিদ্ধান্ত অন্ুদারে এ সম্পর্কে অভিমত সংগ্রহের জন্ত পাওুলিপিটি ই. ভেনিসন রস্ (ঘর. 
[06101501) 0.985)-এব কাছে পাঠাবার কথা ছিল। সিন্ডিকেটের পরবর্তী 

'অধিবেশনের (3 ডিসেম্বর 1910) আলোচনা! থেকে জান! ঘায় ঘে উক্ত আববাঁ 
ব্যাকরণের সমগ্র পাওুলিপিটি আলে হুরিনাথেরই লেখা | গ্রস্থরচনা ছাড়া তিনি এ 
বছরেও বিশ্ববিদ্ভালয়ের ম্যাত্রিকুলেশ,ন্ (গ্রীক, লাতিন, ফরাসী ও পালি ), আই. এ. 
€.লাতিন, ফরাসী ও পালি ' এবং বি. এ. (লাতিন, সংস্কত'ও পালি) পরীক্ষা 
প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক নিযুক্ত হন। 

এইভাবে হরিনাথ কলকাত। বিখবিজালযের অধিকাংশ কাজের লব শানীযর অনি 
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ভাবে যুক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রস্থাগারিক' 
নিযুক্ত হন। আর এই সময় তীর নিজের বিদ্াচর্চা ও গবেষণাও সমানে অব্যাহত 

ছিল। কিন্তু এইসব বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেও হরিনাথের মতন 
একযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় ব্রতী হওয়ার দৃষ্টান্ত ঘথার্থই বিরল। এই বিস্ময়কর 
নজীর শুধুমাত্র এ দেশেই নয়ন, সর্বদেশের ও সর্বকালের অধ্যাপনার ইতিহাসেই, 
একাস্ত ছুললভ। 
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কলকাতার এশিয়াটিক সোপাইটির সঙ্গে উইলিরম্ জোন্দের সম্পর্ক যেমন অবিচ্ছেঘ্, 
হরিনাথের লঙ্গে প্রায় তেমনি সম্পর্চ কলকাতার £ম্পিরিয়াল ( বর্তমানে স্থাঁশস্তাল ) 
লাইব্রেরির । ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগারকে একত্রিত করার ফলেই 
1891 খীন্টান্মে এই লাইব্রেরির স্চনা। পদস্থ সরকারী কর্মচারীরাই প্রধানত তখন 
এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারতেন। 1902 খ্রস্টান্বে ভারতের বড়লাট লর্ড 
কাঞ্জনের চে্াতেই এই শ্রস্থাগার এবং কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি একত্রিত হয়| 
19১3 খ্রণ্টাব্ডের 30 জান্থঘারি লর্ড কার্জন আন্মষ্ঠটানিকভাবে ইমৃপি-রয়াল লাইব্রেরি 
জনসাধারণের জন্ম উন্ুত্ত করেন। এই উপলক্ষে কলকাতার গণামাগ্ত ব্যক্তির! 
আমন্ত্রিত হন। | 

ভারতের এই প্রধান লাইব্রেরির গ্রস্থাগারিক নিযুক্ত হলেন ম্যাকফাবলেন্। 1902 
শ্ীসটাবে এই পদ লাভের পূর্বে তিনি লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিগ্রমের (বর্তমানে লাইত্রেরি ) 
সহকারী গ্রন্থাগারিক ছিলেন৷ তার মৃ্ার পর হরিনাথ এই পদাট পাওযার ইচ্ছায় 
সবরাষ্ বিভাগের মচিবের কাছে এক আবেদনপত্র পাঠান (12 ডিসেম্বর 1906)। এই 
আবেদনপত্রে গ্রন্থাগারিক পদলাঞ্ের পক্ষে তার ধোগাততার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
গাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতৰ প্রভীতি ব্পনক গ্রন্থ সম্পর্কে তার অপরিসীম ভ্রান ছিল। 
পুগক-পির্বাচনের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে এই লাইব্রেরির প্রথম গ্রন্থাগারিক তার সহায়তা গ্রহণ 
করতেন। আর ব্রিটিশ মিউজিয়ম ইন্ৃডিনা অকিম লাইব্রেরি, কেমত্রিজ বিশ্ববিষ্ঠান্য় 
গ্রন্থাগার ক্রাইন্টাস্ কলেজের অধ্যাপক রবার্টপন্ ম্মিংস্ ওরিয়েন্টল লাইব্রেরি, 
ফ্রান্সের জাতায় খ্রস্থাগার প্রভৃতি ইওরোপের বিভিন্ন গ্রন্থপীঠে হরিনাথ নিজেও 
গব্ষেণার কাজ করেছেন। এছাড়া এশিয়া ও ইওরোপের খাতনামা সব পণ্ডিতের 

অঙ্গে বিষ্ভাচগার নানা বিষয়ে তার সমানে পত্রবিনিময় ছিল। গ্রপঙ্গত বলা ধা 
ঘে হরিনাথ তার উল্লিখিত আবেদনপত্রের সঙ্গে পিবিয়া থেকে তীকে লাতিন ভাষায় 
লেখা এক চিঠি যুক্ত করেন। সর্বোপরি দেশবিদেশের পগ্ডিতসমাঙ্গের মদে তার 
ঘশিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। | | 

কেমত্রিছে ছাত্রজীবন শেষ করার পূবে হরিনাথ জন্ছনের রয়াল এশিঘ্াইব 
 মোমাইটির সদন্ত শির্বাচিত হন (19)1)। কল্কাতার এশিঠাটিক মোদাইটির সঙ্গেও 
তাণ সম্পকক বরাবর ঘনিষ্ঠ ছিল।. ঢারা কলেছে অধ্যাপনা করার সদর ভিন এই 
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সৌর্সাছিটির সদশ্তপদ লাভ করেন (3 জুন 1903)। তারপর কলকাতার প্রেসিডেন্সি 
কলেজে যোগদান করার পর থেকেই তিনি এই সোসাইটির বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ 
কাজের সঙ্গে যৃক্ত হতে থাকেন। 1905 গ্রীন্টাব্ধের 5 এপ্রিল তিনি এই সোসাইটির 

লাইব্রেরি এবং ভাষাতত্ব বিষয়ক কমিটির সদসা নির্বাচিত হছন। এই সময় উত্ত 
সোসাইটির গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকার নৃতন সংস্করণ প্রকাশনার ভ্ঞার হরিনাথের 
ওপর দেওয়া হয়। 7906 শ্রীস্টাব্দের 7 ফে্রুারি তিনি এই সোসাইটির কাউন্সিলের 
সদসা নির্বাচিত হন। এই কাউন্সিলের দশজন সদসোর মধো মাত্র জন ছিলেন 
ভারতীয়। হরিনাথ ছাড়া অন্তজন হলেন সতীশচন্দ্র বি্ভাভৃষণ। এই বছর হরিনাথ 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি কমিটি এবং লাইব্রেরি কাধনির্বাহী কমিটির 
সাদস্তপদও লাভ করেন। ইতিমধ্যে হরিনাথ কলকাতার মুসলিম. ইন্স্টিটিউটের 
সম্মানিত সদশ্য নির্বাটিত হন। তিনি ছাড়া এই সন্মানিত পদের অধিকারী তিনজনই 
ছিলেন ইওরোগীয় । 1906 খীস্টাব্ব থেকে তিনি জার্ধান প্রাচ্যবিদ্ভা সমিতির সভ্য 
ছিলেন। 7907 শ্রীপ্টাব্বের 27 এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতা হিস্টরিকৃল্_ 
সোপাইটির স্চনা। কলকাতার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ টাউন হলে এই সোসাইটির উদ্বোধনী 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতেই হরিনাথ উক্ত সোপাইটির কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত 
হুন। প্রসঙ্গত বল! ঘায় যে নিবাচিত যোট ছাব্বিশজন সদস্তের প্রায় সকলেই ছিলেন 
ইংরেজ। এ ছাড়া হরিনাথ কলকাতার বঙ্গায় সাহিত্য পরিষদের সভ] এবং বৌদ্ধ- 
ধর্মাঙ্কুর সভার সম্মানিত সদস্ত নির্বাচিত হন। | 

সর্বোপরি ইম্পিরিয়াল লাইত্রেরির গ্রস্থাগারিক পদলাভের পক্ষে ছুটি বিষয়ে হরিনাথের 
যোগ্াযত। বিশেষভাবে সহায়ক হয়। এই ছুটি বিষয় হল এশিয়া ও ইওরোপের বহু- 

ভাষার ভার বিস্ময়কর দক্ষতা এবং বিশিম বিষয়ের গ্রন্থ সম্পর্কে তার অপাধারণ জ্ঞান । 
1907 খ্রীস্টাব্দের 23 ফেব্রুয়ারি হারনাথ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রস্থাগারিক নিযুক্ত 

হন। এই লাইব্রেরির প্রধান. কঞ৫ণিক জে এস ভি'সিল্ভা (0. 5. 1)7911:)-র কাছ 

থেকেই তিনি কাজের ভার বুঝে নিয়েছিলেন । কেননা জন্ ম্যাকৃফারলেনের অবর্তমানে 
নয় মাসেরও বেশী সমর এই প্রধান করণিকই গ্রস্থাগারিকের কাজ করেন। হরিনাথর 
এই পদলাভের সংবাদে ইংল্যান্ড, থেকে প্রথম গ্রন্থাগারিকের *পোষক হ্বন্বং লক 
কার্জন তাঁকে এক অভিনন্দনপত্র পাঠান | অন্যান্য বিষয়ের মধ্য তিনি লিদেছিলেন, 
“যোগা ব্যক্তিই 'ঘোগ্য কাজে নিযুক্ত হয়েছেন।” আধু'*ক ভারতের হতিহাসে 

নানাকারণে কুখ্যাত এই বডলাট কিন্তু যথার্থ ই বিছ্যা্টরাগী ছিলেন । ভারতের সংস্কৃতি- 
চর্চার উন্নতি ও প্রসারে তার আগ্রহ ও উৎসাহের কথা উ্গেখ্য | | 

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির বাধিক রিপোর্ট গুলি থেকে গ্রস্থাগারিক হিসাবে হ'রনাথের 
কাজকর্মের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়। যায়। গ্রন্থাগারের সুষ্ঠ সংগঠনের ক্ষেত্রে সংগ্রহ ও 
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সংরক্ষণের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আর সংগৃহীত পুস্তকের যথাষথ ব্যবহারের জন্ 
তালিকা রচনার কাজও কম মূল্যবান নম । বল। বাহুল্য, প্রথম থেকেই হরিনাথ 
এইসব বিষয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন। সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা 
ব্পাঞ্থক্রমে মরণ কর! ছাড় তিনি বিভিন্ন ইওরোপীয় ভাষায় লেখা পুস্তাকর বিয়য়স্থচী 

. বচনার কাজেও আগ্রহী হন। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় লেখা গ্রন্থের তালিকা রচনার : 
কাজও তিনি প্রায় সম্পন্ন করেন । 1907 শ্রীস্টান্ে সংগৃহীত পুস্তক ও পন্রপত্রিকার 
পরিমাণ আগের বছৰে তৃলনার অনেক বৃদ্ধি পায়। আর এইসব গ্রন্থের স্থায়ী 

সংরক্ষণের জন্ত হরিনাথ সম্ভাব্য সমস্ত পদ্ধতির সদ্ধবহার করেন। ইম্পিরিয়াল 
লাইব্রেরির সংগ্রহকে উন্নত করার ইচ্ছায় তিনি মূল্যবান, পুস্তক কেনার ব্যাপারেও 
সমানে উৎসাহী ছিলেন। এ বিষয়ে উল্লেখ্য ঘে 1667 শ্রীস্টাবন্দে ভেনিস্ থেকে 
প্রকাশিত সতের শতকের ভারতবধ সম্পর্কে এক দুশ্প্াপ্য গ্রন্থ তিনি লাইব্রেরির জন্য 
সংগ্রহ করেন। এই গ্রস্থটি হল ইতালীয় ভাষায় লেখা ফিলগ্পো (611102০)-র 

“প্রাচ্য-ভ্রমণ? | | 

1908 স্রস্টাব্ের ডিসেম্বর মাসে হরিনাথ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির রিষয়ভিত্তিক 

পৃস্তক-তালিক। (দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশ করেন। বর্ণাহ্ক্রমে এই পুস্তক-তালিকার 

প্রথম খণ্ডের পৃষ্টা সংখ্যা হল পাচ শ সাতচজিশ | 1910 শ্স্টাবে এই পুস্তক-তালিকার 

দ্বিতীয় খণ্ড । পৃষ্ঠা সংখ্যা তিন শ পনের) প্রকাশিত হয্ব। প্রথম খণ্ডে সংযুক্ত 

হরিনাথের ভূমিকা'থেকে জানা ঘায়, 1906 এ্স্টান্ব পর্যন্ত উক্ত লাইব্রেরি কর্তৃক 
সংগৃহীত ঘাবতীয় গ্রন্থের বিষয়স্থচী এই ছুই খ্ডেই সম্পন্ন হয়। তার ভূমিকা থেকে 
শর বিষয়ে আরও জান। ধায় যে এই বিষয়স্ছচী প্রকাশনায় ব্রিটিশ মিউজিয়াম-গৃহীত 

পদ্ধতি ব্যবহাত হয়েছে । | র 
1909 গ্রন্টাব্দে হরিনাথ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে রক্ষিত ও ভারত সরকারের 

উদ্যোগে মুক্রিত বাবতীয় গ্রন্থের এক বিস্তৃত তালিক1 ( চতুথ ভাগ ) প্রকাশ করেন । 

পাচ শ তেতাক্লিশ পৃষ্ঠার এই পুস্তক-তালিকার সঙ্গে মুকিত তার ভূমিকাটি 

সূল্যবান্। তার এই ভূমিকা (21 জুলাই 1909) পাঠে স্পষ্টত জানা যায়, ভারত 

সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া এই বিপুলসংখ্যক সরকারা 

প্রকাশন! অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ। 1902 এরীন্টান্দে সরকারী সাহায্যে এই অসম্পূর্ণতা 
অবস্ত অনেকাংশে দূর*করার চেষ্টা হয়। তারপর থেকে সরকারী প্রকাশনার 

(গোপনীক্প রিপোর্ট ছাড়া) এক কপি নিয়মিত এই লাইব্রেরিতে আসতে থাকে । 

1905 খ্রীন্টাব্দ থেকে অনুরূপ প্রকাশন। পাঠানোর ব্যবস্থা এদেশের করদ রাজ্াগুলির 

ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হম্ব। হরিনাথ প্রকাশিত এই গ্রস্থ-তালিকার পরিকল্পনায় বিষয়- 

_ ভিত্তিক অস্ুক্রম রক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকাশনা সম্পর্কে ঘখাষথ উল্লেখ এই 
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তালিকায় সুস্পষ্ট । বিষয়গুলিকে সাধারণত বর্ণাহুত্রমে ভাগ করায় পাঠকের পক্ষে এই 
তালিকা! খুব সহায়ক হয়। অবশ্ত কোনো কোনো বিষয়ে তালিকা রচনার সময় 
অঞ্চলভিত্তিক শিরোনামও ব্যবহৃত হয়েছে এ বয়ে সমগ্র ভারতবর্ধকে বেনী গুরুত্ব 
দিয়ে বিভিন্ন প্রদেশ এবং অগ্টান্ত বরাজাগুলির বিভাগের ক্ষেত্রেও সঠিক বর্ণাঙ্ুক্রম 
লক্ষিত হুয়। বল! বাহুলা, এই পুস্তক-ভালিক৷ ছুটি আজও পাঠকের কাছে অত্যন্ত 
সহায়ক ও মল্যবান্। 
আর শুধু গ্রস্থাগারের সংগঠনের কাজেই নয়, হরিনাথ এই সময় বিদ্যাচ্চায় উৎসাহী 

বহু ব্যক্তিকে নানাঠাবে সহযোগিতা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তার খ)াতিমান, ছাত্র 
রাধাগোবিন্দ বসাকের না উল্লেখ্য । পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের রিসার্চ স্কলার 
হিসাবে তিনি হরিনাথের তত্বাবধানেই কাজ করেন (1908-1910)। ম্বাধীন ভারতের 
প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ম্লান! আবুল কালাম আজাদ তরুণ বয়সে এই গ্রন্থাগার ব্যবহারের 
সময় হরিনাথের বন্ধুত্বপূর্ণ সহঘেগিত। লাভ করেছিলেন । এ বিষয়ে আরও জান৷ 
যায় ধে এই গ্রন্থাগারেই হরিনাথ মিশর, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের মানুষের সঙ্গে 

বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকতেন । সর্বোপরি তার নিজের অনুশীলন ও 
গবেষণার ইতিহাসে এই কয়েক বছরের (1907-1911) গুরুত্ব অনেকখানি । | 

হরিলাথের গ্রশ্থাগারিক পদলাভের আগে থেকেই ইমূপিরিয়াল লাইব্রেরির কর্মচারীদের 
মখে! নানারূপ ছুর্নাতিমূলক কাজকর্ম শুরু হয়েছিল। ছূর্তাগাক্রমে তিনি. এদেরই 
সহকারী হিসাবে পেলেন । অধিকত্ত 1905 শ্রীন্টাব্দের জুন মাসে এই লাইব্রেরির প্রধান 
করণিক জে- এস্. ভি'সিল্ভা মার! গেলে তিনি তীর বাল্যবন্ধু সরোজেন্দ্ মুখোপাধ্যায়কে 
উক্ত পদলাভে সহায়তা করেন। আকম্মিকভাবে এই নবাগত প্রধান করণিকের 
আবিভাবে লাইব্রেরির কর্মচারীর! ম্বভাবতই ঈর্ষান্বিত হলেন। হরিনাথের অকপট 
সারলয ও মহাহুভবতার স্থঘোগ নিয়ে এই কর্মচারীদের অনেকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে 
থাকেন। এবং ব্যক্তিগতভাবে হরিনাথ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হলেও এই 
সঙ্কটপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার উপযু্ক দক্ষতা তার ছিল না। নানা কারণে 
গ্র্থাগারিকের পদ থেকে তার অপসারণ অনিবাধ হয়ে ওঠে। আর অত্যত্ত ছুঃখের বিষয় 
হল, এই বিষাদমগ্ন ঘটনার পিছনে খ্যাতিমান্ ভারত সন্তানের। সক্রিয় ছিলেন। বিদ্বা- 
চায় একান্তভাবে ব্যাপূৃতি একজন বিস্ময়কর মানুষের এমন মর্মান্তিক পরিণতিই সম্ভবত 
স্বাভাবিক । এ প্রসঙ্গে ড: আবদুল্লাহ অল্-মামুন্ সহ রাবির মূল্যবান মন্তব্যটি 
মর্মস্পশাঁ : “জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে হরিনাথ দে'র বিশিষ্ট যোগ্যতা ছিল) 
তৎ্সত্বেও তার কোমল স্বভাব, দ্রানশীল ও উদার মানসিকতা! নিয়ে সঙ্কটপূর্ণ একটি 
বিভাগের প্রধান হওয়ার ঘোগ্যতা ভার ছিল না। সকলেই এই 'বিপুল আশ! পোষণ 
করতেন থে তার প্রগাঢ় পাণ্ডিতা কলদায়ক হবে আর ঠিক সেই সময় ইমৃপিরিয়াল, 

3 
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লাইব্রেরির আকাশে হঠাৎ'মেঘ দেখ! দল। ইমৃপিবিয়াল লাইব্রেরির ভয়াল দেওয়াল- 
গুলি ইতিমধ্যে প্রথম গ্রস্থগারিকের অকালমৃত্যুর চিহ্ন বহন করছিল। তীর পূর্ব 
গামীদের আমলে নিম়্পদ্স্থ কর্মচারীদের এমন সব ছুনীঁতি জান! ঘায়নি, ঘা এবারে 
লোকচক্ষুর গোচরে আনা হল। আর এক বিস্তারিত সরকারী তদন্তকার্ধের স্থৃবিধার্থে 
হরিনাথ দে 20 জানুয়ারি [191] ' গ্রন্থাগারের কাজ থেকে সবে দ্রাড়ান |” 

হরিনাখের পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক হন জন্ আলেগজাগ্ডার চাপ. 
ম্যান্। পরবর্তাকালে তিনি হরিনাথ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন ' হরিনাথের কর্ম- 
জীবনের বিষাদময় পরিণতি সম্পর্কে তার মন্তব্য যথেষ্ট আলোকপাত করে। এই লাই- 
ব্রেরিতে ঘখন গুরুতর সঙ্কট দেখ! দিয়েছে, সেই সময় তার সঙ্গে হবিনাথের সাক্ষাৎকারের 
এক বিবরণ এ আলোচনায় আছে। চ্যাপম্যান্ সাহেব লিখেছেন £ “আমার মঙ্গে বসে 
তিনি এমন একটি স্বরে অতি ভ্রুতভাবে কথা শুরু করলেন ঘে তার কণ্ঠস্বর আমার 
কাছে অপরিচিত বোধ হতে লাগল । তিনি যা! বলছিলেন তা বোঝাও হল দু:সাধ্য । 
তারপর আমি যখন বুঝতে পারলাম যে তিনি বরখাস্ত প্রধান করণিকটিকে গালিগালাজ 
করছেন কিংবা তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করছেন তখন আমি তার কথা শোনা বন্ধ করলাম। 
কেনন। এই কাঁজগুলি আমারই ছিল। আর আমি অন্য কিছু ভাবতে শুরু করলাম। 
তখন তিনি কথা থামালেন আর তার (চয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। তারপর তিনি আবার 

বলতে শুরু করলেন। এবারে শোনা গেল তার মেই অতি পরিচিত স্বব। যেসব 
কথায় তিনি চির অভ্যস্ত ছিলেন এখন তিনি তাই শিয়েই বলছিলেন। 200 খ্রীষ্টাব্দে 
পরবতাঁকালের লাতিন নাটক ইত্যাদি তার আলোচনার বিষয় ছিল। যদি আপনার 
কেউ ঘে কোনও লাতিন নাটক থেকে একটি পঙকক্তি উদ্ধার করতেন সাধারণত তিনি 
ঠিক তার পরের পঙ্ক্তিটি আপনাদের যুগিয়ে দিতে পারতেন। অন্তত আমি তাই 
শুনেছি । সবশেষে তিনি উঠলেন আর দাড়িয়ে পড়লেন আমার সামনে । তার বিরাট 
গোলাকৃতি মুখমণ্ডলে একটি দিব্য আভার মত কিছু বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আর 
আমি জাছুঘরে দেখা বুদ্ধের মুখমণ্ডল গুলির কথা ভাবছিলাম । তারপরে তিনি বললেন, 
চ্যাপয্যান্, এইসব ব্যাপার চুকে গেলে আমি তোমাকে কৃতক গুলি বিষয় জানাব, 
যেগুলি তুমি নিজে উদ্ঘাটিত করতে পারনি। তদস্তপর্ব শেষ হওয়ার আগেই তিনি 
মারা গেলেন । তাই তিনি আর আমাকে বলতে পারেননি । কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই তা 

বলতেন। তিনি ছিলেন সেই জাতের মানুষ |” 
চ্যাপম্যান্ সম্ভবত নিজেও জানতেন ঘে আসল সত্যটি তার তদন্তে সম্পূর্ণ 

অপ্রকাশিতই থেকে গেল। হরিনাথ সেই সত্য প্রকাশের যে আভাস তাকে দেন 
তাতে তিনি বিচলিত না হয়ে পারেননি । যে মানসিক চাঞ্চল্যের সঙ্গে হরিনাথের 
ছুজ্ঞেয্» উক্তিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাতে প্রমাণিত হয় যে তিনি আপন তদস্তের 
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'অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সর্বোপরি হরিনাথের সঙ্গে তার উক্ত সাক্ষাৎকারে : 
একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। চাকরিক্ষেত্রে এই বিপর্ধয় হরিমাথের মানসিকতায় কোনো 
নৈরাশ্থের ছায়াপাত ঘটাতে পারেনি । এ সমন্তকে তিনি ধরে নিয়েছিলেন বাইবের 

ঘটন। হিসাবেই । সুতরাং তীর বিদ্যাচর্চায় যে কোনে বাঘাত ঘটেনি তাই নয়, তিনি 

সময়কে সম্পূর্ণ ভাবেই বাবহার করতে পেরেছিলেন । 
প্রস্ক্রমে কলকাতা! থেকে তার মাকে লেখা হরিনাথের একটি চিঠি (3 মার্চ 191)) 

উদ্ধার করা যায়: “আপনার পত্র পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম । আপনি যে 

আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন তাহাতে আমার কতশত উন্নতির পথ পরিষ্কার হইল । 

“মানুষের কাচিয়া থাকাই পরম পৌভাগ্য । এবং মান্থষ বাঁচিয়া থাকিলে কোন না 

কোন সময় ঈশ্বর তাহার অসীম করুণায় মানুষকে যথার্থ পথ দেখাইয়া দেন। আমারও 

অবস্থা গত তিন বংসরের মধো সেইরূপ হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের কৃপায় জগতের 
ঘাবতীয় বস্তুর হাত হইতে এড়াইতে শিখিতেছি । আশা করি এই পথ হইতে জীবনে 

শ্লিত হইব না। | 

«“আঘার ভবিষ্যতের বিষয় আমার কোন ভয় কিংবা ভরস। মনে আনি না । ভবিতব্যের 

গতি মানুষ কখনও রোধ কিংবা পরিবর্তন করিতে পারে না । তাহার দৃষ্টান্ত নাটু এবং 

আঁমি এবং সরোজের বিবেচনাহীনতা! এবং দুর্ভাগ্য । ব্যান যে মানুষকে খায় তাহাতে 

বাদ্বেরকি দোষ? কারণ মানুষের মাংস খাঁওয়। তার স্বভাব। কিন্ত মানুষের ব্যাপ্র হইতে 

সাবধান হওয়া কর্তব্য |...আমি এইসব কথা লিখিয়া কাহাকেও দোষ দিতেছি না। 

সকলেই নিজের কর্মকল ভোগ করে। ঈশ্বর মধ্য মধো দেখাইয়া দেন ষে মানুষেরা 

সকলে স্বীয় স্বীয় পথ অবলম্বন করুক ।-.. 
“আমার কাজের বিষয় কিঃই ভাবিবেন না। কারণ ঈশ্বর ঘাহা করেন মাম্ষের 

মঙ্গলের নিমিত্ত করেন। এই নাঁড়াচাডাতে যে আমার ভাল হুইবে তাহা আমার ধরব 

বিশ্বীস । আমি এর মধ্যে আপনার সহিত কিছুক্ষণের জন্য বৈদ্যনাথ আসিয়া সাক্ষাৎ 

করিব । 

“ঠাকুর মহাশয়কে আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন। বলিবেন যে আমার মনের 

বিশ্বাস তাহার কথাতে আরও অধিক দৃঢ় হইল | ধরুন যদি চাকরিই যায় (এটা অবস্ত 

অসম্ভব ) ঈশ্বর যখন মুখ দিয়াছেন নিশ্চয় আহারও দিবেন। আর কেহ কাহারও 

কপাল কাড়িয়া লইতে প'রে না। আমার ঈশ্বর এপিতাঠাকুরকে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব 

সংস্কৃত কলেজ থেকে তাডাইয়। দিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাতে তাহার হিত ছাড়া অহিত. 

হয় নাই। আমিও নিজের কথ! সেইরূপ মনে করি । যদি ভবিতব্যের শ্রোতে আমার 

উন্নতি থাকে তাহ। হইলে কেহ রোধ করিতে পারিবে না। যদি না থাকে তাহা হইলে 

_ ছুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই ।--- 
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চ্যাপ.ম্যানের পৃর্বোক্ত বিবরণীতে এ প্রসঙ্গে হরিনাথের বাক্কিত্বের ঘে অশান্ত প্রাতি- 
ক্রিয়ার আভাস আমরা পাই, এই চিঠিতে তা সম্পূর্ণ অন্ুপস্থিত। যে সহজ ও সরল- 
ভাবে তিনি এখানে নিজেস্ক অসতর্কতার কথ। স্বীকার করেছেন, সমস্ত সন্কটটিতে ব্যক্তি- 
গত দায়িত্বের স্থম্প্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা তার স্বভাবের ছুর্লভ বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য । এই 
ঘটনায় বিশ্দুমাত্র বিচলিত ন1 হয়ে সাহসের সঙ্গে জীবনকে গ্রহণ করা প্রস্তাব রাখতে 
হরিনাথের হৃদয় একটুও কম্পিত হয়নি ।. অর্ধ সত্য এবং মিথ্যার বিপুল কারসাজির 
সামনে সাময়িক পরাজয়কে তিনি মোটেই গ্রাহন করেননি । চৌন্ত্রিশ বছর বয়সে হঠাৎ 
মারা ন! গেলে হরিনাথ কী ভাবে নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকতেন, 'আমাদের দেশের 
সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ইতিহাসে তা একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের সংযোজন হতে পারত । 
এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৃষ্টান্তটি প্রাসঙ্গিকভাবে মনে আসে । কলকাতার সংস্কৃত 
কলেজের মহকারী সচিবের পদ ত্যাগ করলে তিনি আর কী করবেন, এই নিবোধ প্রশ্থে 
ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষণা করেন যে দরকার হলে তিনি আলু-পটল বেচে দিনাতিপাত করবেন । 
পরিবেশের কন্দিবাজি ও খেলোয়াড়ীকে অগ্রাহা করার এই সহজ মনুষ্যত্ব পৃথিবীর ঘে 
কোনে! সমাজেই দুর্লভ । বড় চাকরির ব্যাপারে মেরুদণ্ডহীন মানুষদের তোষামোদ 
করতে আজও মাহ্ুষ বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয়। জাতীয় জীবনের এই অস্তঃসারশৃন্য 
পটভূমিকায় ব্যক্তিত্বের অতি প্রয়োজনীয় এক দৃঢ়তা তরুণ বয়সেই হরিনাথ অর্জন; 

করেছিলেন । 



অমূল্য সংগ্রহশ।ল। 

পুবেষ্ই বলা হয়েছে ঘে হবিনাধ আজীবন বিদ্যাচ্চাক়্ ব্যাপৃত ছিলেন। দুণ্প্াপ্য পুস্তক 

ও পুথি সংগ্রছে স্বভাবতই তার অপরিসীম অন্রাগ ছিল । যেসব বিষয়ে তার আগ্রহ 

ছিল সে সম্পর্কে অসংখা মৃল্যবান্ গ্রন্থ সংগ্রহেহ এই পুম্তকপ্রেমিক উৎফু্প হতেন না, 

বিষ্তান্ছরাগী বন্ধু ও পরিচিতজনকে তিনি সমানে বই উপহার দিতেন। কলকাতার 

প্রেদিডেন্দি কলেজে অধাপন! করার সমম্ব তিনি তার সহকর্মী হেনরি আর্নেস্ট 
_স্টেপল্টন্কে এক অতি ছূর্সভ গ্রন্থ উপহার দেন। এই গুস্ছের নাম পূর্ববঙ্গের জাতি, বর্ণ 

ও ব্যবসা-বাণিজ্য । ইংরেজীতে লেখা এই গ্রন্থের বচদ্িতা ছিলেন জেমস ওয়াইজ 

(347865 ড/156)। গ্রন্থটি অতি প্রাপ্য ; কেননা মাত্র বারে! কপি মুদ্রিত হয়েছিল । 

বল৷ বাহুল্য, স্টেপল্টন্ সাহেবের ভবিস্তৎ গবেষণার ক্ষেত্রে এই উপহার অত্যন্ত 

সহায়ক হয়। | ৃ 

ইংল্যান্ড থেকে সরাসরি ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে চাকন্ি গ্রহণ করে স্বদেশে ফেরার 

সময় (1901) হরিনাথ সঙ্গে আনেন অনেক মৃল্যবান্ গ্রস্থ। দ্বিতীয়বার ইওরোপ 

ভ্রষণকালেও 11906) তার বিভিন্ন কর্মস্থচীর মধ্যে প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহ ছিল 
অন্ততম। সর্বোপরি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রস্থাগারিক নিযুক্ত হওয়ার পরেও তিনি 
তার বাক্কিগ্ুত সংগ্রহের ব্যাপারে সমানে আগ্রহী ছিলেন। জীবনের শেষ ছ” বছরে 
প্রতি যাসে হবিনাথ প্রান্স তিনশ' টাকার বই কিনতেন। এইভাবে হাজার সাতেক 
পুস্তক ও পুধিতে ভরে উঠেছিল তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ । হুরিনাথের মৃত্যুর সাত 
দিন পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ থেকে জানা ধায় ষে তার সংগৃহীত এই মৃল্য- 
বান্ পুস্তক ও পুখির দাম ছিল প্রায় পচিশ হাজার টাকা । 

বল! বাহুলা নিজের গবেষণার স্ত্রে হরিনাথ স্বদেশ থেকে অনেকে ছুপ্রাপ্য পুস্তক ও 

পুঁথি উদ্ধার করেন । বাংলাদেশের এক গ্রাম.থেকে তিনি আবিষ্কার করেন কালিদাসের 

'অভিজ্ঞান-শকুস্তল'-এর প্রাচীনতম পাওুলিপি। বালিনের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিকে 

তিনি এই পাওুলিপিটি উপহার দেন। তকরণ ও পারসীক ভাষায় লেখা! বইরাম খান 

(995%19.0) 8091)-এর সমগ্র কবিতার একমাত্র পাওুলিপির তিনি সন্ধান পান ঢাকার়। 

তৃকঁ ভাষায় ই. ডেনিসন- রসের আগ্রহ দেখে হরিনাথ তাকে এই পাওুলিপিটি 
'দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই কবির বচনাসংগ্রহ রস্ সাহেবের সম্পাদনায় 

প্রকাশিত হয়। | 

দেশবিদেশের বিখ্যাত বইয়ের বাবসায়ী থেকে শুরু করে কলকাতার পুরনো! পুস্তক- 

বিক্রেতা পযন্ত সকলেই হুরিনাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহে গ্রস্থ সরবরাহ করতেন । মৃত্যুর 

মাত্র কয়েকদিন আগেও তীর নামে ফরালীদেশ থেকে পঞ্চাশখানা বই আনে। 

ূর্ভাগ্যক্ষমে এই বইগ্ুলি তিনি নিজে আর দেখার স্বঘোগ পেলেন না। আর জাশ্চর্ষের 

বিষয় এই ঘে তব মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ফরানী পুস্তক-বিক্রেতা বইগুলির দাম গ্রহণ করতে 
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রাজী হননি। পরবর্তীকালে তার আত্মীয়ের এই বইগুলি কলকাতা বিশ্বাবন্ালয় 

কেন্দ্রীয় গ্রস্থাগারে উপহার দেন। একদিন কলকাতার কলেজ স্ট্রাটের একটি সাধারণ 

পুরনো বইয়ের দোকান থেকে তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের স্বহত্তে লেখা একখানি চিঠি 
আবিষ্কার করেন। কলকাতার ইম্িলিয়াল লাইব্রেরিকে তিনি এই চিঠিটি উপহার 

দিয়েছিলেন । | 

হরিনাথের বাক্তিগত সংগ্রহে পুঁথি সংরক্ষণের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখা। বলা 
বাহুলা, অনুরাগ ও পরিশ্রমে তিনি তিব্বতী, চীনা, সংস্কৃত, আরবী, পারশীক প্রস্ৃতি 

ভাষার বনু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই পুথি সংগ্রহের উৎসাহে তিনি অনেক 

সময় নিজের অস্তববিধীর কথা পর্যস্ত চিন্তা করেননি । পুঁখির স্থায়িত্বের জন্য সঠিক 

গ্রাতিলিপিকরণ প্রভৃতি বহু বায়সাপেক্ষ পদ্ধতিরও তিনি সমানে সম্ধযবহার করেছেন । 

এই ভাবেই তিলে তিলে গড়ে স্ঠেছিল তাঁর অমূল্য সং গ্রহ। 

সতীশচন্দ্র ঘোষ নাষে হরিনাথের এক বিদ্যান্থরাগী বন্ধু তাকে বৌদ্ধশান্ত্রের ছুই বৃহ 

তিব্বতী অনুবাদ সংকলন উপহার দেন । এহ ছুই মহামুল্য মহাকো।ষ, “বুদ্ধবচন' এবং 
*শান্ত্ প্রায় চার হাজার মূল্যবান ও দুশ্পরাপ্য গ্রন্থের সংগ্রহ। কিছ তার হ্বল্পকালের 

মধ্যেই হবিনাথ মার! যান আর তাই তার পক্ষে এ বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণার কাজ 

সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি । 
ছুর্তাগাক্রমে হরিনাথের মৃতার পর তার পরম সাধের প্রায় সমন্ত সংগ্রহটিই মাত্র 

হাজার তিনেক টাকায় বিক্রি হয়ে যায়। অবশিষ্ট যে সামানা কয়েকখানি পুস্তক্ক ও 
পাওুলিপি বন্ধু ও পরিজনদের হাতে ছিল তাদের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়। সত 

' দারা শিকোহ কুত পারসীক ভাষায় বেদের অন্রবাদের কথা “ল্লেখ্য | 8939 শ্রীস্টাব্দের 

4 ফেব্রুয়ারি হরিনাথের জী শরৎশোভা দেবীর কাছ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

কর্তৃপক্ষ এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটি পাচশ টাকায় কিনে নেন । হরিনাথের ছাত্র ডঃ রাধাগোবিন্দ 

বসাঁকের বাড়িতে একদিন বতমান জীবনীকারের একটি মূলাবান্ গ্রন্থ দেখার সৌভাগা 

হয়েছিল । এই গ্রন্থটি মহারাষ্্রী প্রাকৃত ভাষায় লেখা প্রবরসেনের 'রাবণবধ' 

মহাকাব্যের এক জার্মান সংস্করণ । 1880 ীস্টাব্দে প্রকাশিত জিগ.ফ্রীটট গোল্ডশ.মিট 

(515655৭ 00103057100) সম্পাদিত “রাবণবহো কা সেতুবন্ধ' নামক এই গ্রস্থটি 
হরিনাথের সংগ্রহের অস্ততূক্ত ছিল । 

মানুষ ও পুস্তকপ্রেমিক হরিনাথের চরিত্রের এই দিকটি সম্পর্কে ই. ডেনিসন্ রসের 

আত্মজীবনীতে একটি চমৎকার বিবরণী মেলে । তিনি লিখেছেন: “মাহুষ এবং বই 

আবিষ্কারের ব্যাপারে হরিনাথের ছিল তৃতীয় নয়ন । হঠাৎ যে কোনও সময়ে তার 

আবিতাীব ঘটতে পারত আমার বাড়িতে, সঙ্গে হয়তে কোলে! জাপানী বৌদ্ধ সন্গযাসী, 
অথবা আবরব বেছুইন, নতুবা বাজার থেকে সংগ্রহ করা কোনো ছৃল্রাপ্য গন্থের 

প্রথম সংস্করণ ।” 



হাদযবত্তা 

হুরিনাথের চারিত্রিক বৈশিষ্টোর আলোচনায় প্রথমেই ভক্লেখ্য তার দানশীলতার কথা । 
কন্াদায়গ্রস্তের প্রতি করুণা আমাদের সমাজে বিরল নয়। কিন্ত হরিনাথের মতন 
নিজের ঘংসারের আগামীকালের সমশ্তার কথ] বিন্দুমাত্র না ভেবে অকাতরে বিপন্ধের 
প্রতি মহান্ুভবতাঁর উজ্জল উদাহরণ সর্বদেশে এবং সর্বকালেই দুর্ঘভ | একটি ঘটন|। 
একবার জনৈক কন্যাদায় গ্রস্ত ভদ্রলোক তার কাছে কিছু সাহাযোর আশায় আঁসেন। 
সে সময় এই প্রয়োছন মেটাবার মতন অর্থ তার কাছে ছিল না। তাই তিনি প্রথমে 
বেশ চিন্তিত হন। কিন্তু একটু পরেই ীর মনে পড়ল যে সেই দ্দিনই তিনি বেতন 
বাবদ বার শ টাকার একটি চেক পেয়েছেন | তখন মূহুর্তের মবোই তিনি স্বচ্ছন্দে 
ভদ্রলোকের হাতে চেকটি তুলে দিলেন। এই ভাবেই তিনি আজীবন অসংখ্য অভাবী 
মান্থষের ব্যক্তিগত সমশ্তা সমাধানে সহায়তা করেছেন । 

আর আশ্চর্যের বিষয্ব, হবিনীথের এই অতুলনীয় দানের পরিমাণ কেউই সঠিক 
জানতেন না । কেননা এ বিষয়ে তিনি যিশু শ্রীস্টের উপদেশ পালন করতেন অক্ষরে 

অক্ষরে । তার ডান হাতের কাজের বাপার তিনি কথনও বাম হাতকে জানতে 

দিতেন না। তবুও তার প্রিয় ছাত্র ও বন্ধুদের লেখায় এ সম্পর্কে কিছু প্রত্যক্ষ বিবরণ 
পাওয়। ঘায়। তার আয়ের অনেকখানিই গরীব ছাত্র ও অন্যান্য অভাবীদের সহায়তায় 
বায়িত হত। তাই তার মৃত্যুর পর অনেক ঘরে বিষাদ নেমে এমেছিল। এইসব দরিত্ 
মানুষেরা হরিনাথকে তার দানশলতার মধা দিয়েই জানত । 

প্রসঙ্ত্রমে হরিনাথের ছাত্র অঘোরনাথ ঘোষ লিখেছেন 5 “ঘে কেহ যখন তাহার 

কাছে আসিয়া হাত পাতিয়াছ্ে তখনই সাহাযা পাইধ়াছে, নিতান্ত পক্ষে কেহ বিফল 

 মশোরথ হইয়। ফিরে নাই। সে জন্য তাহাকে সময়ে সময়ে পরের নিকট ঝণ করিতে 
হইয়াছে, অনেক রকম অস্থবিধায় পড়িতে হইয়াছে কিন্তু তথাপি বিপন্নকে সাহাষ্য 

করিতে তিনি বিমৃখ হন নাই। এমন অবস্থায়ও পড়িতে হইয়াছে যে তিনি হয়ত 
পাওনাদীরকে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইরাছেন, সে নির্ধারিত বিশে আসিয়া উপস্থিত; 
তাহাঁকে টাক। দিবার জগ্ত টাক। ধাহির করিয়াছেন, এমন সমন একজন বিপন্ন ৰাক্তি 
সাহাধা প্রার্থনা করিল, তিনি তখনই আর দ্বিতীয়বার চিন্ত; না করিয়া সেই টাকার 
সমন্ত | কতকাংশ তাহাকে দিঘ্ন, কেলিলেন। পাওনাদীর ইত অন্তষ্ট হইল, ছুট 
কড়া কথা শুনাইল, ভ্িনি অবনত মণূকে তাহা সহ করিলেন, তনাপি বিপন্নকে বিমৃখ 

লা 
ন্. 

[রত করিতে পারিলন না) 
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| নিরিটিনি। দি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অন্ঘায়ী সাহাষ্য করা ছাড়া হরিনাথ বিভিন্ন 

প্রতিষ্ঠান. সমিতি ইতাদিতে সাহাধ্যদানেও সর্বদা মৃক্তহস্ত ছিলেন। দরিদ্র 

ও বিপন্ন ছাত্রদের সহায়তার জন্ত কলকাতা ইউনিভাসিটি ইন্স্টিটিউটে যে ধনভাগ্তার 

গড়ে ওঠে তা৷ প্রকুতপক্ষে তারই প্রতিশ্রুতি ও সাহায্যেই সম্ভবপর হয়েছিল। ছাত্ররা 

তাদের এই সহৃদয় অধ্যাপকের সহায়তা ও সহযোগিতা ভিন্্ কিছুতেই এমন গুরুত্বপূর্ণ 

পরিকল্পনা কার্যকরী করতে সাহসী হতেন না। 
আর ছাত্রদের শুধুমাত্র 'আথিক সাহাঘ্যেই হরিনাথ ক্ষান্ত হতেন না, অন্ঠান্ত নানা 

প্রকারে তিনি ছাত্রদের সহায়তা করতেন । পরীক্ষক হিসাবে তিনি কখনও ছাত্রদের 

প্রাতি অধথ! কঠোরতা প্রদর্শনে অন্যান্ত ছিলেন না। এমন কি বিশ্ববি্ভালয়ের কোনও 

পরীক্ষার ফল সম্পর্কে কোনও ছাত্রের প্রকৃত সন্দেহ হলে তিনি সে বিষয়ে সাগহে 

সহযোগিতা কবেছেন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অযথা কঠিন কিংবা পাঠা তালিকা বহিভূত 
হলে ছাত্রর1 তারই সাহাধ্য সর্বাগ্রে কামনা করতেন। অবান্তর ও অসঙ্গত না হলে 

ছাত্রদের কোনে অন্থরোধই তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন ন|। 

সর্ধোপরি নিজের ছাত্রদের ওপর হরিনাথের অপরিসীম আস্থা ছিল। ছাত্ররা ষে. 
কখনও অধ্যাপকের সঙ্গে মিথাচরণ বা কোনো কপটতার আশ্রয় হা করতে পারেন, 

তা৷ সম্পূর্ণই তার অিস্্নীয়.ছিল। 
বিদেশী সাধারণ মানুষ সম্পর্কেও ভাষাপ্রেষিক হরিনাথের স্বাভাবিক জা 

মিশর থেকে আগত এক কপটিক খ্রীস্টান যুবকের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা এখানে খুব 
প্রাসঙ্গিক । ঘটনাটি এই । কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনাকালে একদিন 

রিকালবেলায় হরিনাথ তার 78 ধর্মতলা। স্ট্ীটের বাড়িতে হেটে ফিরছেন। ওয়েলিংটন 

ক্কোয়ারের কাছে এনে তিনি দেখলেন এক জায়গায় বেশ ভীড় ভমেছে। আর সেই 

ভীড়ের মাঝখানে ফ্রাড়িয়ে এক যুবক সমানে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে । শ্রোতাদের 

অধিকাংশই মুসলমান । কৌতৃহলবশত হরিনাথ সেই বক্তৃতা শুনতে লাগলেন । একটু 

শুনেই তিনি বুঝলেন যুবকটি আরবী ভাষায় বন্ৃতা দিচ্ছে। আর কিছুক্ষণ এই 

বক্তৃত! -শোনার পর তিনি প্রান বিস্ময়ে হতবাক হুলেন। কেননা যুবকটি সেই 

মুসলমানদের মধ্যে দাড়িয়ে ইসলাম ধর্মের মহান্ গুরু মহম্মদকে তীব্র আক্রমণ করে 
বন্তৃতা দিয়ে চলেছে । অবস্ত যুবকটির ভীগ্ খুবই ভাল। কারণ এই মুসলমান 

শ্রোতাদের কারো আরবী ভাষায় বিন্দুমাত্র জান ছিল না। হৃতরাং যুবকটির বন্কৃতার 

বিষয় শ্রোতারা কিছু বুঝতে পারেনি । তারা যুবকটিকে পাগল ভেবে মজা দেখ- 
ছিল। হরিনাথ এই যুবকটির অবসশ্তস্ভাবী বিপদের কথ! ভেবে তার কাছে এপি. 

গেলেন এবং ত্ারবী ভাষায় কথাবার্তা শুরু করলেন । শেষ পংস্ত অনেক বোঝানোর 
পর এই ফুবককে রঙ্গ নিন্পে তিনি বাড়ি ফিরলেন। এই যুবকটির নাম ছিল রিজ-কুল্লাহ, 
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মালাতি (8151431181) 13150) । হরিনাথের পরিবারে সে জন্ সাহেব নামেই 
পরিচিত ছিল। প্রায় বছর দুয়েক তার রাড়িতে এই যুবক-আপন আত্মীয়ের মত 
ছিল। যুবকটি ধাতে তার দেশের খবরাখবর পায় সেজন্য হরিনাথ তাকে একটি 

সংবাদপত্রের গ্র'হুকও করে দেন। 
শুধু এই যুবকই নয়, তৎকালীন অনেক দেশীবিদেশী নিও হরিনাথের পক্ষপুটে 

আশ্রয় পেতেন। প্রসঙ্গক্রমে পালি ভাষ! ও সাহিতো স্থপগ্ডিত ধর্মীনন্দ কোসম্বীর নাম 
উল্লেধা। কলকাতায় এসে তিনি কিছুদিন «নং ললিতমোহন দাস লেনে অবস্থিত 
বৌদ্বিধর্মাঙ্কুর মঠে ছিলেন। হরিনাথ সেখান থেকে এই পণ্তিতকে সাগ্রহে নিজের 

_ সংসারে থাকার অন্থরোধ জানান ৷ মহারাষ্ট্রের এই বিখাত সন্তান সন্াস ত্যাগ করে 
পুনরায় গৃহী হওয়ার সঙ্কল্প করেন। আর এই সময় তিনি কয়েক বছর হবিনাথের 

 ধর্মতলা ফ্রাটের ভাড়াবাড়িতে পরম এ মতই কাটাতে পেবেছিলেন ৷ ধর্মীনন্দ 
অবশ্ঠ হরিনাথের বানস্থানে খাওয়াদাওয়া করলেও থাকতেন নলিনী পালিতের বাডিতে। 
পালিত মহাশয় ছিলেন সম্পর্কে হরিনাথের খুড়শ্বশুর | তার এই বাড়িটি ছিল হরিনাথের 
ধর্মতলা স্্রীটের বাসন্থানের কাছাকাছি। হরিনাথের নিজের বাসস্থানে বড় বেশী 
লোকজন যাতায়াত কত । আর ধর্মানন্দের তাতে অস্থবিধার আশঙ্কা অনুভব করেই 
তিনি একপ ব্যবস্থ' করেন। ধর্মানন্দের কাছে হরিনাথ এবং পরে হাভার্ড বিশ্ববিদ্ালয়ের 
বিখ্যাত অধ্যাপক চার্লস রক্ওয়েল্ ল্যান্মান্ (01087125 7২০০1:6]] [81010977) 

পালি ভাষা ও সাহিতোর অনুশীলন করেন। কৌদ্ধদর্শনের প্রতি হরিনাথের অন্ুরাগের 
ভিত্তি এই পপ্তিতের সংস্পর্শে এসেই দৃঢতর হয়। মারাঠী ভাষায় লেখা ধর্মানন্দের 
আত্মজীবনীতে হরিনাথ সম্পর্কে অনেক কৌতৃহলকর ' কাহিনী বর্তমান। 1905 
শ্ীস্টাব্ষের 26 ডিসেম্বর তিব্বতের ষষ্ঠ তাশিলাম! (785191 [:8198 ৬1) কলকাতায় 
'আসেন। এই সময় বৌদ্ধধ্নাঙ্কুর সভার পক্ষ থেকে তাকে ষে সংবর্ধন। দেওয়। হয় সে 
বিষয়ে হরিনাথই উদ্যোক্তা ও অগ্রণী ছিলেন । 1906 খ্রীষ্টাব্দে ধর্মানন্দ সিকিমে যেতে 
মনস্থ করলে হরিনাথ নিজের সাধামত তার যাতায়াতের স্থব্যবস্থা করেন। শুধুমাত্র 
ধিক সাহাঘ্যই নয়, বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভার পক্ষ থেকে হরিনাথ সিকিমের মঞ্গারাজাকে 
একটি চিঠিও লিখেছিলেন। কেনন৷ সিকিমের মহারাজ্ঞ! এই সভার পৃষ্ঠপোষং 
ছিলেন। এছাড়া! আর একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে হরিনাথ সিকিমবাসা তীর বন্ধু ক্লভ, 
হোয়াইট (018806" ৬/1১166)-কে সবিস্তারে ধর্মানন্দের পরিচয় জানান। কেননা 
ধর্মানন্দের বৌদ্ধশান্ত্রচ্চায় সিকিমের এই প্রতিপত্তিশীল ইংরেজ নাগরিকের সহধোগিতা 
স্বভাবতই মূল্যবান্। সিকিম থেকে ফেরার পরেও ধর্যানন্দ দীর্ঘকাল হরিনাথের, 
পরিবারে আপনজনের মতন অতিবাহিত করেন। ধর্যানন্দের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব 
ছিল। কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে ধর্মানন্দের অধ্যাপনার কাজ এবং পালি ভাষার 
ব্যাকরণ “বলাবতার' সম্পাদনার বিষয়ে হরিনাথ সবদা সহযোগিতা করেছেন। 
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মৌলবী আবু মূসা আহ.মছুল হক্ এই সময় হরিনাথের ধর্মতলা ফূট্টের ভাড়াবাড়িতে 
বসবাস করেন। ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তার সঙ্গে এই মৌলবী সাহেবের 
পরিচধ্ধ হয়। মৌলবী সাহেব সে সময় ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। 
ঢাক! কলেজ থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলি হওয়ার সময় হরিনাথ তাকে 
সঙ্গে আনেন । পরবতাঁকালে তার 30নং বাহির মির্জাপুর রোডের বাড়ির কাছাকাছি 
তিনি একটি বাড়ি ভাড়া করে এই মৌলবী সাহেবের থাকার স্থব্যবস্থা করেন, 
হরিনাথের-একান্ত উৎসাহতেই হক সাহেব আরবী সাহিত্যের গবেষণায় ব্যাপৃত হন। 

শ্ীঅরবিন্দের মধামভ্রাতা মনোমোহন ঘোষও কিছুদিন পারিবারিক দুবিপাকের জন্ত 
হরিনাথের ধর্মতলা স্ট্রাটের বাসম্থানে কাটান। পূর্বেই বলা হয়েছে, ঢাকা কলেজে ও 
কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে তার সহকর্মীদের মধ্যে কবি-অধ্যাৌপক মনোমোহন 
অন্যতম ছিলেন। ঢাকা কলেজে অধ্যাপনাকালে হরিনাথ তার এই বন্ধুকে আপোলো? 
(৯০11০) আখায় অভিহিত করেন। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ ছিল। হরিনীথের 
এই ভাড়াবাড়িতে থাকার সময়েই মনোমোহনের সঙ্গে ধর্শানন্দ কোসম্বীর আলাপ 
হয়েছিল । পরবর্তাকালে হরিনাথের মধ্যস্থতায় তার সঙ্গে খ্যাতনামা জাপানী পণ্ডিত 
ইয়ামাকামি সোগেনের পরিচয় হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখা ঘে অরবিন্দ ঘোষও এই সময় 
মাঝে মাঝে হরিনাথের বাড়িতে আসতেন | আর শ্রষোগ স্থবিবাঘত তাদের তিনজনের 
মধ্যে চলত গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের গভীর আলোচন। | 

ওগুস্ত, কত্তিএ (/১৫৪5৫৩ 0০1০7) নামে কানাঢাবাঁসী এক ফরাসী লেখককে 

হরিনাথ নিজ বায়ে বাহির মিঞজাপুর রোডের বাড়ির কাহাকাছি ওয়ার্ডস ইন্স্টিটিউশন্ 
স্ট্রাটে একখানি পুরো বাড়ি ভাড়া করে দিয়েছিলেন ৷ হরিনাথের উৎসাহ ও আগ্রহে 

তিনি পত্র-পত্রিকায় রচনা প্রকাশ করবেন । এছাড়া তিনি ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে 
এক প্রকাণ্ড গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত হন | শাঁকে কলকাতার বিশপ.স্ কলেজে ইতিহাসের 

অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে করাসী ভাষ। ও সাহিত্যের পব্ীক্ষক নিযুক্ত হওয়ার 
ব্যাপারে হরিনাথ যথেষ্ট সহায়তা করেন । আব এই বিদেশ লেখকের সঙ্গে একত্রে 

হরিনাথ ফরাসী ভাষায় বন্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাষের “কুষ্ণকান্ছের উইল" অনুবাদ করে 
পারিস থেকে প্রকাশনার পরিকল্পনাও করেছিলেন । 

নিজের সাধ্যমত এইসব পণ্ডিতদের সহায়তাই নয়, হরিনাথ আরও অনেক 
গুণিজনের গবেধণার সাগ্রহে সহযোগিতা করেভেন | 1904 শ্বীস্টাঞ্জের 10 জানুয়ারি 

কলকাতার ইন্না মেনজ ক্রিস্টান আসো সির়েশন্ হলে প্রদত্ত এলিয়ট ওয়াল্টার 

| মা, (চ11106 ৬৯৭15611765) এক চি, বন্তৃতা দেন ।তাবর এই বক্তৃতার বিষয় 

ছিল ইউরেশয় কবি ও সংস্কারক হেনরি লুই ভরা ন ভিরোজিও ( 715৭5 [01115 

ডঃ] [)5109210)-র জীবন ও কর্ণের সং কি নে রন | ইবিনাখের অর্ান্ুকুলোই 
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এই বক্তৃতাটি পুনমুর্্রিত হয় । বলা বাহুল্য, এই ০০০০ 
এই সহৃদয় সহায়তার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে ম্বরণ করেছেন। 

ইতিমধ্যে ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করার সময় হরিনাথের সঙ্গে কৰি রবি দত্তের 
পত্রবিনিময় হত। শেষোক্তজন সাধারণত তার স্বরচিত এবং অনৃদিত কবিতা! সম্পর্কে 
হরিনাথের মতামত জানতে চাইতেন । তাদের পক্জাবলী আজ পাওয়৷ গেলে অন্বাদ 
সম্পর্কে এখন থেকে প্রায় আশি বছর আগে এই ছুই অমর অন্কবাদকের মতামত 

সমকালীন অন্থবাদ-সমশ্তার অনেক জটিল দ্দিকে নি:সন্দেহে আলোকপাত করত। 
প্রসঙ্গত বল! ঘায় ঘে হবিনাথের পর এদেশে বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত হিসাবে রবি দত্তের 
নাম ম্মরণষোগ্য । 1909 খ্রীষ্টাব্দে কেমত্রিজ, থেকে রবি দণ্ডের এক মূল্যবান্ অনুবাদ- 
সংকলন প্রকাশিত হয় । এই অনুবাদ সংকলনে সংস্কৃত, পালি, বাংলা, পারসীক, গ্রীক, 
লাতিন, প্রভসল, ইতালীয়, ফরাসী, স্পেনীয়, পোর্গীজ, জার্মান প্রস্ততি ষোলটি 
তাষার কবিতার টাকাসহ ইংরেজী অনুবাদ বর্তমান । হরিনাথের পর তিনিই কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের তৃলনামূলক ভাষাতত্বের লেকচাবার নিযুক্ত হন। কিন্তু ূর্ভাগাবশত 
মাত্র চৌত্রিশ বরে এই অমূল্য জীবনও শেষ হয় 

হরিনাথের সঙ্গে স্থবিখ্যাত এীতিহাসিক ঘছুনাথ সরকারের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। পারসীক 
শব্দাবলীর সঠিক অর্থের জন্য তিনি হবিনাথের সহায়তা লাভ করেন । এই সময় হরিনাথ 
প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াতেন এবং থাকতেন 78নং ধর্মতলা স্্রীটে । আর যছুনাথ তখন 
পাটন! কলেজে অধ্যাপনা করতেন । পরবর্তীকালে কলকাতায় এলে স্বভাবতই তিনি 

হবিনাথের 30নং বাহির মির্জাপুর রোডের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতেন। এছাড়া 
বিষ্ভাচর্চা বিষয়ে তাদের দুজনের মধ্যে পত্রবিনিময়ও অব্যাহত ছিল। ্ 

মহেঞোদড়োর আবিষ্কারক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রজীবনে হরিনাথের 
অস্তরজ্গ বন্ধু এরন্স্ট, টেওডোর ব্রখের সংস্পর্শে আসেন। আর.সেই স্তত্রে তার পক্ষে 
হরিনাথের সাহচর্যলাভ ঘটেছিল । বাংলা দেশের ইতিহাস রচনার সময় (196) সভার 
হাতে হরিনাথ রাজা হুবিবর্শদেবের তাত্রশাসনটি অর্পণ করেন। একথা রাখালদাস 
নিজেই তার 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (প্রথম ভাগ ) গ্রন্থে লিখেছেন । রর 

কলকাতার 45নং বেনিয়াটোল। লেনে অবস্থিত মিত্র ইন্স্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক 
সতীশকুমার বন্দোপাধ্যায় ছিলেন হরিনাথের গুণমুগ্ধদের অন্যতম | তিনি প্রায়ই 
হরিনাথের বাহির মির্জাপুর রোডের বাড়িতে আসতেন । 1908 শ্রীস্টাব্বে তার 
সংকলিত 'বাংলা থেকে বাংল! ও ইংরেজী অভিধান'-এর দ্ধি ভীয় সংস্করণ প্রকা?িত 
হয়। তার এই কাজে হরিনাথ যথেষ্ট সহযোগিতা করেন । এই বছরে প্রকাশিত 
তার “শিক্ষা নির্দেশ নামক পুস্ভিকাটি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে হুরিনাথকে উৎসর্গ 
করেছিলেন । তার এই পুস্তিকাটি ইংরেজী ভাষায় লেখা । 3909 খ্রীষ্টাব্দে ভার 
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একান্ত আগ্রহেই হরিনাথ মিত্র ইন্স্টিটিউশনের সভাপতি হন। আজীবন তিনি এই 

-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন৷ তীর পূর্বে এই পদে ছিলেন রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধায়। 

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রস্থাগারিক স্থরেন্্রনাথ কুমার 'ুদ্দকপাঠ' 

(909) সম্পাদনায় হরিনাথের কাছে তার মপরিশোধ্য খণের কথা সঙ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার 

করেছেন। বৌদ্ধ ধর্ম/হু্ঠান বিষয়ক নয়টি ক্ষত্র স্ত্রের সমষ্টি এই 'থুদ্দকপাঠ' । আর 

তাই ইংরেজী অনুবাদসহ এমন সারপ্রন্থের প্রকাশনায় বৌদ্ধশান্ত্রে স্থপপ্ডিত হুরিনাথের 

সক্রিয় সহযোগিত! ছিল একান্ত স্বাভাবিক । 

পূর্বেই বলা হয়েছে ষে ঢাকায় থাকার সময় হরিনাথ তৃক্কা ও পারসীক ভাষায় লেখা 

বইরাম খানের সমগ্র কবিতার এক অতি দুশ্রাপ্য পাগুলিপি উদ্ধার করেন । আর. 

আশ্চর্ষেঃ বিষয় এই যে তিনি এমন বহুমূল্য বত্বটিকে স্বচ্ছন্দে ই. ডেনিসন বসের হাতে 

সমর্পণ করলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখা ঘে এই পাগুলিপির প্রতিলিপিকার ছিলেন বইরামের 

পুত্র আবদুর রহিম । 1910 ্রীন্টাব্ধে বস্ সাহেবের সম্পাদনায় বইরামের এই রচনা 

প্রকাশিত হয়। তৃকা ও পারসীক ভাষা ও সাহিত্যে নিজের অসাধারণ অধিকার সত্বেও 

এরূশ সহযোগিতা একমাত্র হরিনাথের মতন বিল্ময়কর মানুষের পক্ষেই বুঝি বা সম্ভবপর 

ছিল। 
বিখাত নাঁটাকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গেও হরিনাথের ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। 

“অশোক"' নাটক লেখার সময় তিনি হরিনাথের বাহিব মির্জাপুর রোডের বাড়িতে 

আসতেন । অশোক সম্পর্কিত মূলাবান্ ্রতিহাসিক তথা জানাই ছিল তার উদ্দেনত। 

এ বিষয়ে হরিনাথের সহায়তা ছিল খুবই স্বাভাবিক । কেননা তিনি “ছিলেন গিরিশ- 

চন্দ্রের লেখার একজন গুণমুগ্ধ পাঠক । গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে কুমূদবন্ধু সেনের গ্রন্থে এ 

সম্পর্কে কিছু কৌতৃহলকর বিবরণ আছে । 

বৌদ্ধদর্শনের ওপর এক যূল্াবান্ গ্স্থের লেখক ইয়ামাকামি সোগেনের কথা আগেই 

উল্লেখ করা হয়েছে; বৌদ্ধশান্ত্র সম্পর্কে তার ইংবেজীতে জেখা প্রকাণ্ড গ্রস্থরচনায় 

হরিনীথের বিপুল সহায়তা ছিল । হরিনাথের মৃত্ার পর প্রকাশিত এই গ্রন্থের ভূমিকায় 

লেখক সেকথা! সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করেছেন । 

সরকারী চীকরির দায়দারিত্ব এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্য 

বিভাগের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যভারে সমানে যুক্ত থাকা সত্বেও হরিনাথ এই ধরনের- 

অনেক গরেষণায় সা গ্রহে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। তিনি নিজেও এই সময় বনু 

মূল্যবান্ গবেষণার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। হরিনাথের এই সদাপ্রস্তত সহৃদয়তা অনেক 

সমন্ন তীর নিজের গবেষণার ক্ষেত্রে বাধান্বরূপ হয়েছে । তৎসবেও এই সহায়তার 

বিষয়ে তিনি অবিচল ছিলেন । অসাধারণ বিদ্যার সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ মহান্থভবতার এমন, 

বিশ্বয়কর মিলন সর্বদেশে এবং সর্ককালেই বিরল । 



বচনাসম্ভার 
ইাতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে ছাত্রদের সুবিধার জন্য হরিনাথ ইংরেজী সাহিত্যের কয়েকখানি পাঠ্যপুত্তকের নৃতন যম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। আর শুধুমাত্র এই সম্পাদনার কাজই নয়, ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করার সময় থেকেই তিনি নানাবিধ গবেষণায় ব্যাপৃত হন। 1903 খ্রীস্টাব্ের 14 জুন তিনি রাখালদ্াদ হালদারের লেখা ইংল্যান্ডের ডায়েরির (7% £2772/25% 77201 ০7 2% 1712/2% ১9/42/2222, 1861-62), এক মূল্যবান্ ভূমিকা লিখে দেন । হরিনাথের লেখা প্রায় সাতাশ পৃষ্ঠার এই ভূমিকায় রাখালদাসের জীবন ও কর্মের তথ্যপূর্ণ বৃত্াত্ত পাওয়া যায়। রাখালদাস সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। তাছাড়। তার স্বাস্থ মোটেই ভাল ছিল না। কিন্তু তৎ্সন্বেও বিদ্বাচ্গায় তার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। জাতিতত্ব ও মুণ্ডারী ভাষ! সম্পর্কে তার আলোচনা প্রশংসনীয় ।. সর্বোপরি রক্ষণশীল আত্মীয়স্বভনদের প্রবল বাধাকে উপেক্ষা করেই রাখালদাস ইংল্যান্ডে যান (11 এপ্রিল 1861 )। তিনি সেখানে বহু গুণিজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । এই চোদ্দ মাসের ইংল্যান্ভ-ভ্রমণে তার নান। অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বর্তমান । রচনাশৈলী একটু এলোমেলো হলেও তীর এই ডায়েরী এতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ । তাই তার সম্পর্কে হরিনাথের শ্রদ্ধাস্বিত হওয়াই তো স্বাভাবিক । 

হরিনাথের ঢাকা কলেজে অধ্যাপনাঁকাঁলে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ঢাকা পরিদর্শনে যান। এই স্থত্রে 1904 খষ্টাবের 18 ফেব্রুয়ারি তিনি আবু আবদুললাহ, মুহম্মদ ইবন্ বতৃতা (4৮0 /91151) 11 01720010050 10) 780০৪/-র "বাংলাদেশের বিবরণ” এবং সমস্থদ্দীন মুহম্মদ হাফিজ € 919,075-81-101 7011)91007020 7797₹)-র স্ৃলতান গিয়া হচ্দীনের উদ্দেশে একটি গীতিকবিতা” (যথাক্রমে মূল আরবী ও পারসীক . বচনাসহ ) ইংরেজীতে অঙ্থবাদ করেন। হরিনাথ অনুদিত এই রচনা ছটি এক পুক্তিকাঁকারে € 12562412522.) প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকা লর্ড কার্জনকে উৎসর্গ করেন। হরিনাথ এই পুস্তিকার উৎসগপত্রটি লাতিন ভাষায় লেখেন। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ইবন্ বতুতার ভ্রমণবৃতান্ত থেকে যে অংশের তিনি অস্থবাদ করেছেন তাতে আমরা বাংলাদেশের চতুর্দশ: শতকের কষিসম্পদ, গোসম্পদ এবং অন্থান্ত গৃহপালিত জীবজন্ত ও পঞ্ভপক্ষীর এক মনোহর বিবরণ পাই) এরছাঁড়। বহু বিচিত্র বিষয়ে বৃত্ান্তটি পরিপূর্ণ। বাংলাদেশের পণ্যজ্ব্যের প্রাচুধ এবং প্রাকৃতিক শোভা! 
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“ইবন্ বতৃতাকে মুঝ্ধ করেছিল । এদেশের মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে উৎস্থক পাঠক 

ও গবেষকের কাছে আজও এই ভ্রমণবৃত্ান্ত মূল্যবান। তরুণ বয়সে হরিনাথ এই 

অন্থবাদের কাজে হাত দিয়ে যথেষ্ট দুঃসাহসের পরিচয় দেন। যে কোণ ভাষার এই বকম 

রচনা অনেক সময়েই অন্ুবাদককে বিভ্রান্ত করে তোলে । ইবন্ বতৃতার অহ্বাদে এটি 

হুল এক দুরূহ সমস্ত।। অসাধারণ পাণ্ডিত্য পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় হরিনাথ এই বাধাগুলি 

অতিক্রমের চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই অন্বাদের সঙ্গে যেসব টীকা যুক্ত হয়েছে 

সেগুলিও খুব গুরুত্বপূ্ণ । হাফিজের অন্ুবাঁদটি বিশেষ উল্লেখষোগ্য । কেননা এই 

কবিতা সম্পর্কে ঘেসব জটিলতা। বিভিন্ন অনুবাদক ও টাকাকারকে এতকাল বিব্রত 

করেছে, হরিনাথ সে বিষয়ে এক চমৎকার সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন। এছাড়া এই 

অনুবাদের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত করেন বিট্যরু ফন্ রোজেনটুস্ভাইশ.শ.ভানাউ (3100 

ব্ভ0ো। [09672 ৩7612-9010ড/2708)-এব টাকাসহ জার্ান ভাষান্তর এবং তার স্বরৃত 

ইংরেন্ী তরজমা । পরবর্তীকালে এক বিখ্যাত পণ্ডিত হরিনাথের এই পুস্তিকাঁটীকে 

বিশ্বৃতির কবল থেকে রক্ষা করার বিষয়ে অভিমত জানান। অনেককাল পরে বর্তমান 

জীবনীকারের চেষ্টায় হরিনাথ কত ইবন্ বতৃতার এই অন্থ্বাদ কলকাতা বিশ্বৰিগ্তালয়ের 

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের 'জার্নাল' (1971-72,-এ পুনমুন্রিত হয়েছে। 

কলকাতার মুমলিম ইনস্টিটিউটের মুখপত্র 'জার্নাল অভ দি মুসলিম ইন্স্টিটিউট' 

( জুলাই-সেপটেম্বর 905 )-এ হরিনাথ প্রকাশ করেন কা'ব (₹৮৪৮-এর সেই স্থবিধ্যাত 

গনীতিকুবিভার ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অন্থবাদ। ভূমিক! ও টীকাদহ তার এই অনুবাদ 

(প160105] ৬ 215100 01 73272.0 9১৪0৮) এদেশে আরবী কাব্যচগর ধারায় 

এক উল্লেখষঘোগ্য অবদান। দেশবিদেশের ,বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার এই অন্ুবাদকর্ম 

প্রশংদিত হয়। পর্বর্তীকালে এই কবিতাটি রেনন্ড এ" নিক্ল্লন্ (0২50০14 £১. 

1ব1০:915০ম) ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। এই দুই অনুবাদের তুলনামুলক বিচারে 

হরিনাথের নৈপুণ্য হুম্পষ্ট। হরিনাথ তীর অনুবাদে আফ,ল মালিক ইবন্ হিসাম 

(৮৮৭০ গুহ 100, 111550০) সংকলিত মূলপাঠই অনুসরণ করেন। আর তার : 

সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তিনি এই কবিতারচনার বিস্ময়কর ইতিহাসও বর্ণনা করেছেন। 

ইনস্টিটিউটের “জানাল'-এর পরের সংখ্যায় । অক্টোবর-ডিসেম্বর 1905) তিনি 

কুলস্ম ইবন্ ওমর অল্-অতাবী (0]0000 100 010021 ৪1-/৯ 09019 আহমদ 

ইবন অল্্হুসেন অল্-মৃতনব্বী (00050 100. 81-10955210 ৪1-1%]00219001), 

ইমরাউল ক্কায়ন ([007901-63215), অল-ওযালীদ বিন্ আবছুল মালিক (2,1-৬/21101910 

/১৮৪-০1-5110) ইয়াজিদ বিন্ মু'আবিয়। (7210 010. 100181961)) প্রমুখ 

বিখ্যাত আরবী কৰির তেরটি চমকপ্রদ কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করেন। তীর এই 

ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ (৮[1215319010105 10010 48010 ০৪) প।গুতদের প্রশংসা 
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পায়। আর এই সংখ্যায় কবিতার ছন্দবোবদ্ধ অঙ্বাদ ছাড়া তিনি মন্মখনাথ রায়চৌধুরী 
এবং দেবেন্্রচজ্্ মজিক অনূদিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “চন্্রশেখর' উপন্তাসের ছুটি 
ইংরেজ তরজমা সম্পর্কে এক সঠ সমালোচনা লেখেন। শুধু তাই নয়, এই সংখ)ার 
বিশেষ ক্রোড়পত্রে তিনি মৌলবী রজা আলি ওয়াশত রচিত একটি. পারসাঁক গীতি- 
কবিতার ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অন্থবাদও করেন। পূর্বোক্ত 'জার্নাল'-এর পরব্তাঁ সংখ্যায় ( জান্ুয়াবী-মার্চ 1906) তিনি প্রকাশ করলেন পক্কজিনী বস্থ ও রানী মৃণালিনীর 
বথাক্রমে “হুর্মুখী” ও “ডেকেছি কেন ?” কবিতার ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অহ্থবাদ। ঢাকা 
কলেজে অধ্যাপনাকালেই তিনি পন্ধজিনীর *কু্যমুখী” কবিতাটির অন্ত্রবাদ করেন ( 5 মে 
1902) | কিন্তু এই পরিমাজিত অন্থবাদের সঙ্গে তিনি যুক্ত করলেন এক মূল/বান্ 
টীকা। তার টীকা থেকে জানা যায়, পঙ্কজিনীর উক্ত কবিতার সঙ্গে সতের শতকের 
স্পেনীয় সাহিত্যের মহান্ লেখক পেদ্্রো কাল্দেরোন দে লা বারকা (০৪৭: 
০৭195707. 96 18. 18272)-র 'বিম্ময়কর জাদুকর নামক নাটকের একটি অংশের 
আশ্চর্য সাদৃশ্ত । সথতরাং তার এই অনুবাদ ( 7191951201005 17070 0106 [706165965 
০£ 1350£81”) আমাদের অস্থবাদচর্চার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন । 
সর্বোপরি এই সংখ্যায় তিনি পুনরায় দেবেন্দ্র অনূদিত “চন্দ্রশেখর' সম্পর্কে এক 
বিস্তৃত সমালোচনা লেখেন। দেবেনরন্দ্রের অসংখ্য ক্রটিবিচাতি দেখানোর পর 
হরিনাথ হু অনুবাদের দৃষ্টান্ত হসাবে নিজেই চন্দ্রশেখর-এর একটি অংশের ইংরেজা 
তরজমা! করেন। 

ইতিমধ্যে হরিনাথ রীতিমত এক দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। কলকাতা থেকে | 
প্রকাশিত বিখ্যাত “ইত্ডিয়ান্ মিরর্' (1) নভেম্বর, 1905) সংবাদপত্রে তিনি বস্ছিমনত 
চট্টোপাধ্যায়ের “আনন্দমঠ' উপন্থাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশসহ “বন্দেমাতরম্*” লঙ্গীতটির 
সঠিক ইংরেজী অ্বাদ প্রকাশ করেন। এই অঙ্থবাদ প্রকাশের মধ্যে তরে চরিত্রের 
একটি বিশেষ দিক আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর চরিত্রেই সেই দিকৃটি হল 

 গ্রভীর ম্বদেশপ্রেম। ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের উচ্চ পদে নিষুক্ত থেকে সরকাৰী 
নির্দেশ অমান্য করার সাহস একমাত্র হরিনাথের মত ছুলভ মানুষের পক্ষেই সম্ভব । 
কেলনা সে সময় সরকারী নির্দেশ অন্থসারে “বন্দেমাতরম্” সঙ্গীতটির শুধু উচ্চারণই 
রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল। আর হরিনাথ শুধুমাত্র এই 
সঙ্গীতটির অন্গবাদ করেই ক্ষান্ত হননি। “আনন্দমমঠ-এর দশম অধ্যায়ের শুরুতে এই 
ঙ্গীতের যে গুরুত্ব ও ভাবার্থ প্রকাশিত, হরিনাথ সেই অংশেরও স্বচ্ছন্দ অস্থবাদ 
করেছেন। স্বদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে হরিনাথ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত 
ছিলেন না। কিন্তু তার এই ছুঃসাহসিক অনুবাদকর্ম নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে স্বদেঈ 

আন্দোলনে তার আস্তরিক সমর্থন ছিল। 
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প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঘে এই সময় হরিনাথ লাতিন ভাষাতেও “বন্দেমাতরম্”-এব ছন্দোবদ্ধ' 
অনুবাদ করেন। তার এই লাতিন অস্থবাদ অরুণ সেন ও গুফুল্লচজ্জ ঘোষ পড়েন? 

হরিনাথের ছাত্র ব্যারিস্টার সেন এই অন্থবাদ পড়ে মুগ্ধ হন। কেননা আশি বছর 

বন্থদে তিনি তার স্থৃতি থেকে স্বচ্ছন্দে এই লাতিন অনুবাদের কয়েক পডঙ.ক্তি বর্তমান 

জীবনীকারকে আবৃত্তি করে শোনান । আর প্রস্কুল্লচজ্জর এই লাতিন অঙ্কবাদ্টি শুধুমাত্র, 

নিজেই পড়েননি, একজন গুণী ইংরেজকে অহুবাদটি পড়তে দেন। প্রফুল্লচন্দ্র তখন 

হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আর সে সময় হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন 

এ ভরিউ. কুক (8. ৬/. 0০০8)। লাতিন ও গ্রীক ভাষায় কুক সাহেবের দক্ষতা 

ছিল। কেনন৷ তিনি ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কৃতী ছাত্র। হরি”াখের এই 
লাতিন অনুবাদ পড়ে তিনি চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠেন। তিনি সরাসরিই 

্রছুল্চ্্রকে জিজ্ঞাস করেন : “তুমি সত্যই বলছ এই লাতিন একজন ভারতীয়ের 
লেখা? আমি তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।' 

এই সময় হরিনাথ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন । টমাস্ 

উইলিয়ম্ বীস্ ডেতিড্ সম্পাদিত বিব্যাত 'জান্নীল অভ. দি পালি টেক্সট, সোসাইটি 

(1906-1907)-তে তার কিছু মূল্যবান্ টাকা প্রকাশিত হয়। তাঁর এই টাকার 

(০659) প্রথম অংশের বিষয় পাণিনি ও বুদ্ধঘোষের কাল। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য 

তথ্যের সুত্র ধরে হরিনাথ এ বিষয়ে স্পষ্টতই লিখেছেন, পাণিনি ছিলেন বুদ্ধঘোষের 

অগ্রগামী : এবং বিখার্ট কন্ পিশেলের মতন ঘেসব পণ্ডিতের তাদের লেখায় এই 

ব্যাকরণকারকে ষষ্ট অথবা সপ্তম শতকের মাহুষ হিসাবে উল্লেখ করেছেন তাদের সিদ্ধান্ত 
ক্রুটিপূর্ণ । হরিনাথের এই আলোচনার দ্বিতীয় ভাগের বিষয় “লঙ্কারো' শব্দটির ব্যাখ্যা । 
কেমব্রিজ, বিশ্ববিদ্।লঘ় প্রকাশিত জাতকের অন্থবাদে | দ্বিতীয় খণ্ড) ভর্িউ..ডি. রাউস্ 

(ড. 0. £:০৩5০) এই বিশিষ্টার্থক শব্দটি সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা জানিয়ে এডওয়ার্ড 

বাইলস্ কাউএলের অভিমত উল্লেখ করেন। কাউএল্ সাহেবের মতে শব্দটির অর্থ 
নঙ্গর' ৷ কিন্তু হরিনাথ তার এই অ্ধেয় শিক্ষকের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা জানিয়ে সবিনয়ে 
লেখেন, এই পালি শব্দটির প্রকৃত অর্থ পাল | প্রমাণ হিসাবে এ বিষয়ে তিনি বুদ্ধ- 

ঘোষের 'বিশুদ্ধিমর্গ-এর বর্মী সংস্করণ থেকে একটি নির্ভরষোগ্য অংশের উদ্ধৃতি দেন। 

এই টীকার শেষ ভাগটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাস্তিদেবের “বোধিচর্যাবতার' সম্পর্কে 

প্রজ্জাকরমতি এক মৃল্যবান্ ভাম্ত লেখেন। প্রজ্ঞাক্রমতির. ভাস্তের একটি অংশের 

হরিনাথ ব্যাথ্যা করেছেন এই ভাগে ।. অজেন বুহুক (54860৩ 900091),ইওহান 

হেনড্রিক কাস্পের কেরুন্ (]900200 11621001100 85561. 8670) প্রমুখ প্রধ্যাত 

ইওরোগীয় পণ্ডিতের! এ বিষয়ে যেসব ভিন ব্যাখ্যা, করেছিলেন হরিনাথ লে সম্পর্কে এক 
নুষ্ু সমাধানের চেষ্টা করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের এই জটিল ব্যাখ্যার হরিনাথ, ঘধার্থই 



হচলাসভার 49 

পথিকতের সম্মান-অধিকারী। এ বিষয়ে হরিনাথের পাত্তিত্যের উচ্চ প্রশংসা করেছেন 
ইয়ামাকামি সোগেন। 

190? আীন্টাবের 28 মার্চ হরিনাথ ভূমিকাসহ কালিদাসের “অভিজ্ঞান-শকুস্তল'-এর প্রথম ছুটি অঙ্কের ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অন্থবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ভাব পাণ্ডিতাপূর্ণ ভূমিকা থেকে জান! যায় যে ইংরেজীতে শকুন্তলার সুষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য 
অন্গবাদের অভাব অন্ভব করেই তিনি এই কাজে হাত দেন। তার মতে শকৃস্তল! 
একখানি গীতধর্মী নাটক । এই সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে তিনি ইতালীয় ভাষায় লেখা 
তোর্কোআতে। তাস্লে! (7:01070800 2535০) “আমিন্তা' এবং জোভাঙ্লি 
বাত্তিস্তা গুআরিনি' (031055001 038601563 0508181)-র বিশ্বস্ত মেষচারক, 
শামক নাটক ছুটির চমৎকার সাদৃশ্ত লক্ষ্য করেছেন। এই সাদৃস্ঠ হরিনাথের পূর্ববর্তী 
কোন অহ্থধাদকদের চোখে পড়েনি। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে স্থপত্তিত উইলিয়ম্ 
মনিয়র-উইলিয়মস্ (11119 14100161-ড/1]1191775)-এর জনপ্রিয় অন্থবাদেও ছিল 
কিছু ভুলভ্রান্তি। বিভিন্ন ইওরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত শকুন্তলা-অন্বাদের এক : 
তুলশামূলক আলোচন! হরিনাথের এই ভূমিকার আর একটি বৈশিষ্ট্য । তার মতে এ 
বিষয়ে লুডভিক্ ফ্রিটসে (1,018 ছ110০)-র জার্ধান ভাষাস্তরই শ্রেষ্ঠ । যদিও 
তিনি নিজে অবশ্ত অনেক ক্ষেত্রে এই জার্মান অন্থবাদকের সঙ্গে একমত নন। হরিনাথ তার এই অশ্থবাদে রিখার্ট ফন্ পিশেল সংকলিত শকুস্তলার যূলপাঠ অনুসরণ করেছেন। 
কেননা তার মতে এই পাঠই নির্ভরযোগ্য । অবশ্ত কোনো কোনো স্থানে তিনি পিশেল্ সম্পাদিত পাঠের সংশোধন করেছেন। হরিনাথের অন্ুবাদসংলগ্ন টীকাগুলিও অত্যন্ত মূল্যবান্। এই টীকাগুলিতে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে কালিদাস 
সাহিত্যের এক সুচিন্তিত যোগস্থত্র দেখিয়েছেন। 

এই বছরের _ এপ্রিল হরিনাথ কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ 
অধিবেশনে পারসীক ভাষায় লেখা নবাব নস্রৎ জঙ্গের ঢাকার ইতিহাস (725758%- 
£-4/%572/127%5% ) সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরের বছরেই তার 
সম্পাদনায় এই মৃল্যবান্ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় । 1817 শ্রীন্টাব্দের পূর্বেই ঢাকার নবাব কর্তৃক এই চমকপ্রদ ইতিহাস লিখিত হয়। তার মৃত্যুর পর সৈয়দ আবদুল গণীর 
সহায়তায় এই গ্রন্থে উনিশ শতকে র মধ্যভাগের ইতিহাসও সংযুক্ষ হয়। এই গ্রন্থের 
সম্পাদনার কাজে হরিনাথ তিনটি পারসীক পাণুলিপি ব্যবহার করেন। এশিয়াটিক : 
সোসাইটিতে রক্ষিত পাঙুলিপিটি ব্যতীত অল্প ছুটি পাগুলিপিই ছিল তার বন্ধু ও ছাত্রের নিজস্ব সংগ্রহের | এই গ্রস্থাট তিনি জেমস্ টম্সন্ ব্যাংকিন্ (57065 5০৪). 
508 897100.)-কে উৎসর্গ করেন। কেননা র্যাংকিন্ সাহেবের উৎসাহ ও আগ্রহছেই 
তিনি এই গবেষণায় ব্যাপৃত হন। নর্বোপরি ঢাকা সম্পর্কে এই ইংরেজ পত্ডিতের মতন. 

4 
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বিশেষজ্ত-তার কালে বিশেষ ছিল ন1।. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঘে এঁতিহাসিক. টাকাসহ এই 
পারসীক রচনার অন্থ্বাদেরও ইচ্ছ৷ হরিনাথের ছিল। এশিয়াটিক সোসাইটির বাধিক 
অধিবেশনে (1908) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই কাজে হরিনাথের অতুলনীয় ভাষা- 
তাত্বিক জ্ঞানের উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেন। 

190? খ্স্টাব্দের 6 নভেম্বর হরিনাথ কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ 

অধিবেশনে উদ্্ঘও পারসীক ভাষায় লেখা বিতর্কমূলক কয়েকটি পুস্তিকার রফি অল্-কুলি 
কৃত আরবী অনুবাদ (40 £১75010 70081515000 0৫6 0০000005575121 5101010- 

1615 1 00500 200 2175881) ৮5 [৪0 21-10011) সম্পর্কে এক মৃল্যবান্ রচনা 

পাঠ করেন। রফি অল-কুলির এই আরবী অন্ুবাদও হরিনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত 

হওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল । এশিয়াটিক সোসাইটি এই গ্রন্থ মুব্রণের বিজ্ঞপ্তিও স্বভাবতই 

প্রচার করেছিল । কিন্তু ছাপাখানা থেকে মুত্রিত হয়ে এই গ্রস্থ শেষ পযন্ত প্রকাশিত 
হয়নি । | 

1908 শ্রীস্টাব্দের 5 ফেব্রুয়ারি "হরিনাথ এই এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ 

অধিবেশনে তাজমহলের স্থপতিদের (দয7106 00110615০0৫ 00০ 781) সম্পর্কে আর 

এক উল্লেখযোগ্য রচন। পাঠ করেন । বল। বাহুল্য, এসলামিক স্থাপত্যের এক বিশ্মযনকর 

নিদর্শন এই তাজ। ছুটি পারসীক ও একটি উরু পাওুলিপির ওপর ভিত্তি করে এবং বহু 
অনুসন্ধানের মাধ্যমে তিনি তাজনির্মাণ সম্পকিত ইতিহাসের এক উপেক্ষিত দিকে 

আলোকপাত করলেন। এই দিকৃটি হল তাজনির্মাণে মেহনতী মানুষের ভূমিকা । 

তাজের নির্মাণ কার্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরের সংখ্য।, তাঁদের কর্ষরত দিনের হিসাব, 

মজুরী__-এইসব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের বিবরণী হবিনাথের গবেষণায় পাওয়া যায়। 

এছাড়া তাজনির্মীণের নানাবিধ উপকরণ সম্বন্কেও অনেক তথ্য মেলে । যেমন তাজের 

গায়ে যেসব রত্ব খোদাই করা ছিল তাদের নাম, ওজন প্রভৃতি বিষয়ে এক পৃঙাহুপুঙ্খ 

পরিচয় আমরা এখানে পাই । হরিনাথের এই গবেষণা! থেকে জান! যায় ঘে তাজ- 

নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল চাঁর কোটি আঠার লক্ষ চার হাজার ছাব্বিশ টাকা সাতচল্লিশ 

পয়সা । তার এই রচনাটি এশিয়াটিক সোসাইটির “জারন্নাল'-এর পরবর্তা কোনো সংখ্যায় 

প্রকাশিত হওয়া প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তা প্রকাশিত হয়নি । 

এই বছরের পয়ল। এপ্রিল হরিনাথ পুনরায় এশিয়াটিক সোসাইটি সাধারণ অধিবেশনে 

তাজ, মতি মসজিদ, আগ্রার ছূর্গ ও ফতেপুর সীক্রির নির্মীণকার্য (১0. 2১০০০) ০৫ 
6 ০0059000000 0£ (0) 00,672), (2) 056 10001 1155110, (3) 005 

4৯615 1010 2190 (4) ৪0610001811) সম্পর্কে একটি রচনা পাঠ করেন। বল৷ 

বাহুল্য, মুনলিম স্থাপত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে তার আগ্রহ ও উৎসাহ 
উল্লেখযোগ্য | | 
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এই সময় হরিনাথ পালি ভাষা থেকে “হুত্তনিপাত'-এর দ্বিতীয় স্থত্র “ধনিয়ন্তত”-র 
এক ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অনুবাদ করেন। প্রাচীন ভারতীয় কাব্যসাহিতোর উৎকষ্ট 
নিদর্শন হিসাবে এই অন্তবাদকর্ম মূলাবান্। সর্বোপরি কাব্যসম্পদ ছাড়া বুদ্ধ এবং 
গোপালক ধনিয়ের মধ্যে এই কথোপকথনে বৌদ্ধ ভারতবর্ষের সামাপিক, ধর্মীয় ও 
আর্থনীতিক অবস্থা সুস্পষ্ট । হরিনাথের এই অনুবাদে: আকর্ষণের চমকপ্রদ ইতিহাস 
ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পালিতে তার এম্. এ. পরীক্ষার সময় যষ্ঠপত্রে 
সংবলিত ধনিয়স্থত্ের অংশ্বিশেষের স্বচ্ছন্দে ছন্দোৰদ্ধ ইংরেজী অন্থবাদই তিনি লেখেন 
উত্তরপত্রে। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর তিনি এই অনুবাদ সম্পর্কে স্বভাবতই আগ্রহী 
হন। আর তিনি অন্রবাদটিকে সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করেন। 

প্রাচ্যবিদ্দের আন্তর্জীতিক সশ্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে (1এ- -20 আগস্ট 1908) 
অনুষ্ঠিত হয় কোপেনহেগেনে । হরিনাথ এই সম্মিলনে স্থবন্ধুর কাল (41,9 [980৪ ০৫ 
5981701).1%) বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠান । জর্জ তিবো উক্ত সম্মিলনে হরিনাথের এই. 
রচনাটি পাঠ করেন । বিখ্যাত সংস্কৃত গছ্কাব্য 'বানবদত্বা-র লেখক স্থবন্ধুর কাল 
আজও আমাদের কাছে অজান1; হরিনাথের এই আলোচন। তাই খুব মূল্যবান্। 
রা শীষ্টাব্দের 15 মার্চ রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভৃষণের স্থপরিচিত 'কালিদাস' (1315 

) গ্রন্থের হরিনাথ একটি ভূমিকা লিখে দেন। ইংরেজীতে লেখা এই ভূমিকায় 
ভিনি কালিদাস সম্পর্কে এশিয়া ও ইওরোপের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত রচনার এক 
চমকপ্রদ আলোচনা করেছেন। সর্বোপরি কালিদাসের কাল ও রচনাবলী বিষয়ে তার 
বক্তবাও মূল্যবান্। রাজেন্দ্রনাথ তার উক্ত গ্রন্থের শুরুতে হরিনাথ সম্পর্কে ষে মন্তব্য 
করেছেন তা৷ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়ঃ “কলিকাতা ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর 

, অধ্যক্ষ, অশেষ-ভাষাবিৎ ভৃবনবিখ্যাত, মাননীয় মনন্থী শ্রযুক্ত হবিনাথ দে, এম. এ, 
মহোদয়, অন্ুগ্রহপূর্ক আমার এই নিক্ষিঞ্চন গ্রন্থের ভূমিকা! লিখিয়া দিয়া আমাকে 
গৌরবিত ও অপবিশোধ্য ধণে আবদ্ধ করিয়াছেন । কঠিন পর্বত-গাত্রে কুস্থমিত 
লতিকার ন্যায়, আমার এই নীরস গ্রন্থের পক্ষে শ্রীযুক্ত দে মহোদয়ের লিখিত এই ভূমিকা! 
স্ন্দর অলঙ্কার-ম্বরূপ। শ্রীযুক্ত দে মহোদয়, তদীয় প্রক্কৃতিসিদ্ধ মহান্ুভবতা গুণে 
আমার ধহ্যবাদটি পর্যন্ত গ্রহণ করিতে লজ্জিত ।:-.৮ | 

হবিনাথের এক অপ্রকাশিত পাঙুলিপি থেকে জানা যায় যে এই বছরের 30 জুন 
তিনি স্থবন্ধুর 'বাসবদত্তা” র ইংবেজী অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ষে ইতি- 
পূর্বে এই জটিল গগ্যকাব্য কোনো ভাষাতেই অনুদিত হয়নি । হরিনাথ শ্বভাবতই এ 
বিষয়ে পথিকৎ। চারটি অপ্রকাশিত ও একটি প্রকাশিত টাক! খাটিয়, তিনি এই 
অনুবাদ স্ুষ্টভাবে সম্পন্ন করেন । 1909 খ্রীষ্টাব্ের ?জুলাই তিনি কলকাতার 
এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
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এশিয়াটিক সোসাইটির 'জার্নাল-এ তার এই রচনা্টি প্রকাশিত হুবার কথ! ছিল। 
কিন্তু শেষ পর্বস্ত তা প্রকাশিত হয়নি । 

£909 খ্রীন্টাবেই হরিনাথ “নির্বাণব্যাখ্যানশান্ত্রম সম্পাদনা করেন। বলা বাহুলা, 

বৌদ্ধদর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই নির্বাপ। হুরিনাথের এই সুষ্ঠু সংস্করণে বিভিন্ন 
তীর্ঘংকর প্রবর্তিত. কুড়ি প্রকারের নির্বাণ এবং তদহুসারী সম্প্রদায় সম্পর্কে চমক প্রাদ 

বিশ্লেষণ আছে। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষায় স্থপণ্ডিত ঘতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এক 

আলোচনায় হরিনাথের এই সম্পাদনার খুব স্থখাতি করেন। 
এই একই বছরে হরিনাথ “লঙ্কাবতারত্ত্র' সম্পাদনার. কাজও সম্পন্ম করলেন। 

০৬৬ বৌদ্ধদর্শনের আদি ইতিহাসের অন্যতম নির্ভরঘোগ্য গ্রন্থ হিসাবে প্রসিদ্ধ 

বং স্বভাবতই মূল্যবান্। এই মহাঘান গ্রন্থের রচনাকাল 343 থেকে 393 শ্রীস্টাব্দের 

4১৭৬ হরিনাথ তার এই সংস্করণে কুড়িটি বিভিন্ন স্তর নির্বাচন 

করেছেন ! বিখ্যাত পণ্ডিত হুরপ্রসাদ্ শাস্ত্রীর মতে রি সম্পাদিত এই গ্রন্থ 

অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
1909 খ্রীষ্টাবের 3 নভেম্বর হরিনাথ এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ 

অধিবেশনে তীর এক বন্ধুর মৃত্যুতে একটি শোকবার্তা পাঠ করেন। তার এই বচনাটি 

খুব সৃল্যবান্। এশিয়াটিক সোসাইটির 'জার্নাল'-এ তার এই রচনাটি প্রকাশিত হয়। 

তার এই রচনার বিষয় এবুনস্ট, টেওডোর ব্রখের জীবন ও কর্মের বিবরণ। পূরেই বল। 
হয়েছে ঘে জার্মানীর এই বিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে হরিনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। 

ব্খ, আজীবন যেসব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাভ করেছেন, সেগুলির তথ্যপূর্ণ বিবরণ এখানে 
আমরা পাই। এই বিখ্যাত পণ্ডিতের গবেষণার মূল ধারাটির বৈশিষ্ট্য হরিনাথের 

রচনায় সুস্পষ্ট । এই শোকবার্তাটি ষথার্থই এক বিশেষজ্ঞের লেখা; শোক প্রকাশের 
তথাকথিত উচ্ছাদ এতে বিদ্দুমাত্র নেই । ভাবালুতার পরিবর্তে যে সাধনায় রখ,নিজের 

শরীরকে তিলে তিলে ক্ষয় করেছিলেন তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে । ভারতের 
ইতিহাস ও অন্যান্য সমস্যাকী্ণ বিষয়ে ব্খের কৃতিত্বের পরিচয় এখানে অতি সরলভাবে 
আলোচিত হয়েছে । ব্রখের কৃতিত্বের এই আলোচনায় বহু বিষয়ে হরিনাথের নিজের 

পাণ্ডিতোরও পরিচয় পাওয়া ঘায়। এই আলোচনার শুরুতে তিনি ব্রখের জীবনের 
সাধারণ ঘটনাগুলি উল্লেখ করেন। তারপর তিনি ব্খের গবেষণার প্রধান প্রধান 

দিকৃগুলির সংক্ষিপ্ত ও খাঁটি বিবরণ দিফ়েছেন। প্রথমে তিনি আলোচনা করেছেন 

ভাষাচর্চায় এই পঙ্ডিতের কৃতিত্বের দিকটি । ইংরেজী, জার্শীনঃ ড্যানিশ, ডাচ, স্থইভিশ, 

ইতালীয়, ফরাসী, স্পেনীয় প্রভৃতি দশটি ইওরোপীয় ভাষায় ব্খের জ্ঞান ছিল। এছাড়া 
তিনি আববী, আর্মানীয়, পারদীক, পালি, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, মাবাঠী প্রভৃতি 

প্রাচভাষার চর্চা করেন। সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভাষায় ঘে সমস্ত তাত্রলিপি ও মুদ্রা 
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উতৎকীর্ণ আছে, সেগুলির পাঠোদ্ধারে ব্খ, অনেক সময প্রায় পথিকুতের কাজ করেছেন। 
শুধু তাই নয়, ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে তাদের সঠিক স্থান নির্ধারণে ব্লখের কৃতিত্ব 
অনেকখানি । সংস্কৃত ও অন্যান্ত ভাষায় তার. অসামান্ত অধিকার সম্পর্কে হরিনাথ 
সথবিধ্যাত পণ্ডিত রিখার্ট ফন্ পিশেলের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন 

7910 খ্রন্টাবের 5 জানুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনে হুব্িনাথ 
এক অপ্রকাশিত তিব্বতী-লাতিন শবকোষ ("45 07/48/5442 7 7522%-1,521% 

722%/৮/) সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন । দা কানো (08 ৪০) নাষে 
জনৈক ইতালীয় সন্ত এই শব্দকোষ প্রণয়ন করেছিলেন (1714)। এশিয়াটিক 
সোসাইটির 'জার্নাল-এর পরবর্তাঁ কোনো সংখ্যায় হরিনাথের এই মুল্যবান রচনাটি 
প্রকাশনার প্রতাশা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যস্ত তা আর প্রকাশিত হয়নি ৷ 

1911 শ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে 
“হেরান্ড' নামে এক ইংরেজী মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত 
প্রায় সমন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচন।রই লেখক ছিলেন হৰিনাথ ৷ উক্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 
তার পাচটি রচনা প্রকাশিত হয় । তিনি চীন! ভাষা থেকে নাগাজুনের বহুমূলা গ্রন্থ 
“ম.ধ,মিক কারিকা'+র ষড়বিংশ অধ্যায়ের ইংরেজীতে অন্থবাদ করেন। তার এই 
অনুবাদে (18821100818 ৬15৬7 ০৫ 110581১৮”, আর্দেবের বিখ্যাত টীকাও 

সংযোজিত হয়। এই অনুবাদে তার সহকাত্রী ছিলেন জাপানের বিখ্যাত পর্ডিত 
রেভারেণড ইয়ামাকামি সোগেন। এছাড়া এই সংখ্যায় হরিনাথ তিব্বতী ভাষা থেকে 
তারনাথ (185909028-এর “ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস” নামে এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের 
ধারাবাহিক অন্রবাদ শুরু করেন। 1603 খ্রীস্টাকে লেখা তারনাথের এই গ্রন্থে 
অজাতশক্র থেকে সেনরাজাদের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া ঘায়। সর্বোপরি 
বৌদ্ধ প্রচারক, মতবাদ প্রভৃতি বিষয়ে গ্রস্থকারের নির্দেশ মুল্যবান্। অতএব হরিনাথের 
এই অগ্রবাদ (18180909815 [3150019 ০6 80010128500 11) [19018”) নিঃসন্দেহে 

গুরুত্বপূর্ণ । এই অন্থবাদে তিনি ফ্রানট্ুস আন্টোন্ শীফত্যরু (52892 40000 
5০21611)67) সম্পাদিত তারনাথের মূলপাঠ অনুসরণ করেন। 7869 গ্স্টান্ধে 
শীকন্যরের সুছু সম্পাদনায় এই মূলপাঠ সংবলিত গ্রশ্থটি প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, 
£হেরান্ড-এর এই সংখ্যাতে হরিনাথ বাংল! সাহিত্যের মহান্ অষ্টী বঙ্কিমচন্তর 

চট্টোপাধ্যায়ের “কষণক্ান্তের উইল এবং “মুচিরাম গুড়ের জীবনচবিত'-এর ইংরেজ 
অনুবাদ শুরু করলেন। এই একই সংখ্যায় তিনি ফরাসা ভাষা থেকে রনে গিল 
(6.০ 0111)এর একটি কবিতার ছন্দোবন্ধ ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করেন। 

“হেরান্ড-এর পরের সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারি 191৮ ;-এ প্রকাশিত হুরিনাথের রচনা 
তালিকাও বিচিত্র ও চমকপ্রদ । চীনা ভাষা থেকে তিনি এই সংখ্যান্র আর্ধদেবের 
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টীকাপহ “মাধ্যমিক.কারিকা?-র পঞ্চম পরিচ্ছেদের ইংরেজী অম্থবাদ সম্পূর্ণ করেন। 
তার এই অনুবাদ (৮8691187995 ৬15৬ ৪5 00 (002189765115005 ০৫ 0106 

18618 ৪৪ 73০1/-610 ৮” অতাস্ত মূল্যবান । তিব্বতী ভাষ। থেকে তারনাথের 

উল্লিখিত ইতিহাস গ্রন্থের এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ছুটির অন্ুবাদও তি'ন চালিয়ে যান। 

এছাড়া এই সংখ্যায় তিনি বিগ্ভাপতির চারটি প্রসিন্ধ পদেরও ইংরেজীতে ছন্দোবদ্ধ 

এম্ুবাদ প্রকোশ করলেন । বিছ্যাপতির এই চারটি পদ হুল যথাক্রমে “সখি কি পুছনি 
অস্থভব মোয়,” “অপরূপ পেখলু রামা” “গেলি কামিনী গজহু গামিনী” এবং “সজনী 
কো। ক আওব মধাই”। হরিনাথ কৃত এই প্রত্যেকটি পদের অন্থবাদই অনবদ্য । আর 
অশ্চিধের বিষয় হল এই একই সংখ্যায় তিনি রুশ ভাষা থেকে মিখাইল ঘুরেভিচ, 

লের্োনতভ (11005511 %0:০51০0, 12900550)-এর একটি কবিতারও ইংরেজীতে 

ছন্দৌবদ্ধ অনুবাদ করেন। সর্বোপরি কবিতাপ্রিয় পাঠককে তিনি এবার উপহার দিলেন 
নিজের লেখ! চারটি বাংলা কবিতা এবং ততৎপহ ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অন্ুবাদ। 

“হেরাল্ড' পত্রিকার পরের সংখ্যায় (মার্চ 191] ) হুরিনাথের ছটি রচন। প্রকাশিত 

হয়। এই সংখ্যায় চীন। ভাষা থেকে তিনি আর্ধদেবের টীকাসহ নাগাজুনের “মাধ্যমিক 

কারিকা”র সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অন্থবাদ প্রকাশ করেন । ইয়ামাকামি সোগেনের সহ- 
ঘোগিতায় হরিনাথের এই অনুবাদও ,“8.291100875 15৬ 01 065 9০00] 01 056 

£১07৪7৮) অত্যন্ত মূল)বান্। এছাড়া পালি ভাষায় লেখা প্রসিদ্ধ গ্রস্থ “থেরীগাথা” থেকে 
হরিনাথ এক কবিতার ইংরেজীতে ছন্দোবদ্ধ চমৎকার অস্থবাদ করলেন । তার কৃত এই 

অন্বাদের নাম “7776 16717170701 90018 | বলা বাহুল্য, বৌদ্ধধর্মের আদর্শ 

ও আত্মসংঘমের অপূর্ব নিদর্শন এই কবিতায় গ্রথিত। আশ্চর্য গীতিময়তার সঙ্গে এই 

কাব্যনাট্যের মর্মম্পশশা পরিণতিতে পাঠক ম্বভাব তই অভিভূত হন। এই একই সংখ্যায় 
তিনি বিদ্যাপতির একট প্রসিদ্ধ পদ (“কবরী ভয়ে চামরি গিরি কন্দর” ) এবং সমকালীন 
স্বখ্যাত একটি বাংলা গানের ( “যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা” ) ছন্দোবদ্ধ 
ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন । আর রুশ ভাষা থেকে আলেক্লান্দর সেরুগেই ভিচ, 

পুশকিন্ (4১16380067 ১০:৪৪৮০ড1০]) 0051]17) -এব একটি গছ্যরচনারও ইংরেজি 

ভাষান্তর প্রকাশ করলেন । হরিনাথ কৃত এই অন্রবাদের নাম ৮776 0০1) 

1515৮ । সর্বোপরি এই সংখ্যায় তীর লেখা এক চমকপ্রদ রসরচনা। (4১7 00581] 

17 7. [7151 00010 8.5817550 0106. 10106006170 06 108816 ৮) প্রকাশিত হয়। 

একটি হিন্র আখ্যানের পটভূমিকায় তিনি সমসাময়িক কোনে ব্ক্তিচরিত্রকে অসাধারণ 

এক ব্যঙ্গাত্মক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করেন । ৮. 

“হ্রান্ড' পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় (এপ্রিল 1911 ) হরিনাথের পাঁচটি রচনা 
প্রকাশিত হয় । গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি প্রসিদ্ধ গানের (“সাগর-কুলে বসিয়া বিরলে 
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হেরিব লহর-মালা” ) তিনি ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অন্থবাদ প্রকাশ করেন । আর ইতালীয় 
ভাষা “থকে, তি/মি টাকাসহ জাকোমো৷ লেওপার্দি (031900090 ].01970$)-র বিখ্যাত 

_ করিতা "এশিয়ার এক ভ্রমণরত মেষচারকের গান” ইংরেজীতে ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ 
. ফরলেন। হরিনাথ কৃত এই, অন্বাদকর্ম “7106 ৩০1 ০0: 006 18101” এদেশে 

ইওরোপীয় কবিতার অন্থবাদের ইতিহাসে এক ম্মরণীয় ঘটনা । বাংল! ভাষা থেকে 
তিনি প্রিয়ংবদ! দেবীর "শ্বতিলোপ” কবিতাটি এবং একটি স্থপরিচিত গানের 

(“ভালবাসা ছুটি কথা প্রাণ তোমারে বলে বাঁখি” ) ইংরেজীতে ছন্দোবদ্ধ অন্থবাদ 
প্রকাশ করেন। আর এই সংখ্যাতে তিনি ভূমিকাসহ অমৃতলাল বস্থুর বিধযাত “বাবু 
নাটকের ইংরেজী অন্থবাদও প্রস্তত করলেন । ই অন্ুবাদকর্ম তিনি উৎসর্গ করেন তার 
পরম বন্ধু সতীশচন্দ্র ঘোষকে । 

এই সময় হরিনাথ পারসীক ভাষায় লেখা শাহ, আলমের জীবনী (5%2% 412 
1/2%:) সম্পাদনায় ব্যাপৃত ছিলেন | তার মৃত্যুর পর 1912 খ্রীস্টাবে কলকাতার 
এশিয়াটিক লোম্বাইটি থেকে এই পারীক রচন৷ প্রকাশিত হয় । এই সোসাইটির বা্ধিক 
অধিবেশনে (1913) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উক্ত মৃল্যবান্ পারসীক গ্রস্থ সম্পাদনায় 
হরিনাথের পাণগ্ডিত্যের উচ্চ প্রশংস। করেন । 

হরিনাথের এরূপ অসংখা রচন! ছাড়া তার অপ্রকাশিত লেখার টিক 
_ নয়! পূর্বেই বল হয়েছে ষে 1907 খ্ীস্টাব্দের 27 এশ্রিল তিনি কলকাতা হিন্টররিক্য 

সোসাইটির কাউন্সিলের সদশ্ত নির্বাচিত হন । এই সমক়্ থেকেই তিনি চিল 
লেখা জা ল (776০0 1.৪স)-র স্কতিকথা (71127927622 71. 7222 222) 

সম্পাদনার কাজে মনোযোগ দেন। এই মূল্যবান্ এতিহাপিক বৃত্তান্তের নেখেক ছিলেন 
বাংলার নবাব পিরাজউদ্দৌলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পলাশির যুদ্ধে করানী সেনারাহিনীর 
অধিনায়ক । পলাশির যুদ্ধের পূর্বেও তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে এদেশী রাঁজন্তবর্গের সঙ্গে 
সমান সহঘোগিতা করেন । তার সাহসিকতা স্বভাবতই তাকে এদেশে জনপ্রি্ ও 

মর্যাদার অধিকারী করেছিল। তাছাড়। তিনি ছিলেন স্থলেখক । সমকালীন মানুষ ও 
ঘটনার বহু অজান। বৃত্তান্ত তার এই এঁতিহাসিক স্বতিকথায় পাওয়া যায়। আৰ 
হরিনাথের এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অপরিসীম আগ্রহ, ইতিহাল সম্পর্কে তার জ্ঞানেরই 
'সাক্ষা। এই সম্পাদনার স্থত্রে তিনি ষছুনাথ সরকার ও ফজল রবীকে চিঠি লেখেন। 
দীর্ঘকালের পরিশ্রমে ও নিষ্ঠায় তিনি এই মূল্যবান স্বতিকথার সম্পাদনা ফরাসী 
ভাষাতেই সম্পন্থ করেন। পুস্তকের প্রস্তাবনা, ভূমিকা ও মূলপাঠ (পৃষ্ঠা সংখ্যা তিনশ 
ছয় ) তার জীবৎকাল্ মুদ্রিত হয়েছিল । এঁতিহানিক চরিত্র, স্থান ও পারসীক শব্দের 
ব্যাখ্যাসহ বিস্তৃত তালিকারচনার কাজও তিনি সমাপ্ত করে গেছেন। ছুর্তাগাক্রমে 
তার আকম্বিক মৃত্যুতে এই বহুমূল্য স্থৃতিকথ৷ আজও অপ্রকাশিত রয়েছে । 



56 হরিনাথ দে. 

পূর্বেই বল! হয়েছে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে হরিনাথ 

একখানি আরবী ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন (1910) এই বছরেই তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 

ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার সংস্কৃত পাঠ্যাংশের শব্দাবলী সংকলন করলেন। সর্বোপরি 

ইতিমধো তিনি এক প্রকাণ্ড ইংরেজী-পারসীক শবকোষ সংকলনের কাভও প্রায় সম্পন্ 

করেন । এছাড়া তিব্বতীয়, চীনা, পারসীক, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা ও 

সাহিতা বিষয়ে হরিনাথের অপ্রকাশিত রচনা আজও বর্তমান । | 

হরিনাথ আরবী ভাষায় লেখা মুসলমান রাজবংশের ইতিহাস গরহ্থের (4/-72%72) 
প্রথম ভাগের ইংরেজী অন্ুবাদও সম্পন্ন করেন রাষ্ট্রকলা, সরকার এবং রাজবংশাবলী 

সম্পর্কিত এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক হলেন জলালুদ্দিন আবূ জকর মৃহম্মাদ ()2181-৫- 

৫80 ৮০ [হি 70109000080) ॥ ইবন্ আত-তিকৃতকা ([গা। ০০-[106509) 

নামেই তিনি অণ্ধক পরিচিত । 1302 খ্রীস্টাব্ধের ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে 

লেখা তার এই ইতিহাস আজও মূল্যবান্। প্রসঙ্গত উলেখা যে হরিনাথের মৃত্যুর ছত্রিশ 

বছর পরে উক্ত গ্রন্থের ইংরেজী অন্থবাদ প্রকাশ করেন সি. ই জে হুইটিং (0 দ. ). 

ড/1:10008) ৷ আরবী ভাষায় লেখা অনেকগুলি তাঅলিপির পাঠোদ্ধারও হরিনাথ 

করেছিলেন । রি 
ই.রেজী অনুবাদপহ হরিনাথ স্থবিখ্যাত সংস্কৃত মহাকাবা “নৈষধ-চরিত'-এর এক 

বিস্তৃত সংস্করণ প্রকাশনায় ব্যাপৃত হন। বলা বাহুল্য, লঠিক ব্যাখা। ছাড়া শ্রীহর্ষের এই 

শ্রেঠ কীন্তির রসগ্রহণ অনেক সময় অভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য । বান্মীকির 

'বামায়ণ এবং বিশাখদত্তের “মুত্রারাক্ষল' নাটকের অন্থবাদও হরিনাথ শুরু করেন। 

“গ.বেদ? থেকে তার অনুদিত স্থক্তগুলি এতকাল অপ্রকাশিতই ছিল । 1972 ্রীস্টাব্ধে 

বর্তমান জীবনীকারের সম্পাদিত 172+7227% 1)6-_:.92/204 £207675 * 1422%47 

1745/5222% গ্রস্থে তার অন্তান্ত রচনাবলীর সঙ্গে এই অন্ুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। 

এছাঁড়া তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের “সিরাজউদ্দৌলা এবং অমৃতলাল বন্ুর “রাঁজা বাহাদুর" 

নাটক দুটির অনুবাদেও অগ্রসর হন। তার নির্বাচিত বেশ কিছু সংখাক গ্রীক কবিতার 

স্বকৃত ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অন্থবাদ আজও অপ্রকাশিত রয়েছে । 

এইভাবে সাহিত্য ও বিছ্যাচর্চা ঘখন ক্রমান্থয়ে পরিণতি অর্জন করে চলেছে, হরিনাথের 

জীবনের ঠিক সেই উজ্ভ্রলতম অধ্যায়ে এল তার আকস্মিক মৃত্যু । চৌনত্রিশ বছর বয়সে 

এই চূড়ান্ত যবনিকাপাতের পূর্বের মুহূর্ত পর্যস্ত ভার সাধনা সমানে অবাহত ছিল। 



ইন্পতন 
1911 শ্রীস্টাব্দের 15 আগস্ট হরিনাথ আকম্মিকভাবে টাইফয়েড বোগে আক্রান্ত হন। 
তিন চার দিন রোগভোগের পর তিনি প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়েন। কলকাতার 
মেডিক)ল কলেজের অধ্যক্ষ জে. টি. ক্যাল্ভার্ট (0. 7. 081570, নীলবতন সরকার, 
প্রাণধন বন্থ, হরিনাথ ঘোষ প্রমূখ বিশিষ্ট চিকিৎসকের1 তাকে বীচাতে ঘথালাধ্য চেষ্টা 
করেন। কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল। পনের দিন রোগভোগের পর 
30 আগস্ট সকাল সাড়ে দশটায় হরিনাথ যারা গেলেন । ভাষা ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে 
ঘটল এক ইন্দ্রপতন। এই উদার মানুষটির কাছ থেকে এতকাল অসংখ্য বিদ্যান্থরাগী 
পেয়েছিলেন প্রেরণা ও সহযোগিতা । তাই তার এই অকালমৃত্যু স্বভাবত তাদের খুব 
বিচলিত করল । 

হরিনাথের মৃত্যুর পরবর্তা ছবি নি:সন্দেহে সাহিত্যের বিষয় হিসাবে স্থান পাওয়ার 
যোগ্য । এই মানবতাবাদের সার্থক প্রতিনিধি হলেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, মধুস্দন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহনদাস করমণঠাদ গান্ধী প্রমুখ মনীষী । 
দেশকালের স'ম! ছাপিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বের মানবতাবাদী অভিব্যক্তি সমগ্র বিশ্বের 
ওপর পড়েছে । হরিনাথ আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী । এক 
গভীর মানবতাবোধ থেকেই তিনি ভাষাচর্চার প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাই তার 

_বিদ্যাচর্চা ও দৈনন্দিন জীবনধারায় এই মানবতাবোধের প্রভাব স্বভাবতই স্পষ্ট 
মৃত্যুর কিছু পরে হরিনাথের নশ্বর দেহটিকে ঘর থেকে বাইরে আনা হল। ইতিমধ্যে 

বহু মান্রষের সমাগম ঘটেছিল তীর বাড়িতে । কৌদ্ধশান্ত্রে স্পপ্ডিত ইয়ামাকামি 
লোগেন জাপানী ভাষায় নি:শব্ধে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে অনুগমন করে চললেন । 
একজন ছাত্র এগিয়ে এসে তাদের প্রিয় অধ্যাপকের বুকের ওপরে একটা বই তুলে 
দিয়ে তার উদ্দেশে শ্রদ্ধাগুলি জানাল । বেলা ছুটোর সময় 3( নং বাহির মির্জাপুর রোড 
থেকে হরিনাথের মৃতদেহকে নিয়ে শবঘাত্র! বেরুল নিমতল ঘাটের দিকে । বহু ছাত্র, 
বন্ধু, আত্মীয় ও গুণমুগ্ধ মানুষ এই বেদনাতুর শবধাত্রায় ঘোগ দেন। অনেকের নীরবতা, 
অনেকের সজল চোখ গভীর বেদনায় ভরিয়ে তুলল শ্বশানযাত্রা । শেষ ঠিকান। নিমতলা 
স্মশান । একটা যুগ, এক বিরাট ইতিহাস ষেন হা এসে থমকে ধ্াড়াল। কলকাতার 
পণ্ডিত দমাজ ধারা এক সয় 'এই প্রতিভাবান্ মান্গষটিকে নিয়ে গর্ব করতেন তাদের 
অনেকেই সমবেত হলেন নিমতলায়। ধারে ধারে হ্রিনাথের দেহটিকে চিতায় তোলা হল। 
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এই সময তার অন্তরঙ্গ বন্ধু আব. ছুল্লাহ্ অল্-মামূন্ স্ৃহরাবর্দিকে সান্বন। দেওয়া প্রায় 
অসম্ভব হয়ে পড়ে । তিনি তার বন্ধুর চিতায় ঝাপ দিতে উদ্যত হন। তারপর কয়েক 

ঘণ্টার মধ্যেই এই ক্ষণজন্মা পুরুষের সঙ্গে পৃথিবীর সব ঘোগাঘোগ নিশ্চিহ হয়ে "গল। 
শুধু প্রশ্ন থেকে গেল, _কে আরার প্রাচ্যের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক মানে 

প্রতিষ্ঠিত করার গুকুদায়িত্ব গ্রহণ করবেন ?-কে আবার চৌভ্রিশ বছর বয়সে ভাষা 

সমুদ্র মস্থন করবেন? কবি সতোন্দ্রনাথ দত্ত কিখেছেন : 
“আজ শ্ুশানে বহিশ্রিখা অভ্রভেদদী তীব্র জ্বালা, / আজ শ্মশানে পড়ছে ক'রে উক্কাত্রল আ্বালার 

মালা ! | বাচ্ছে পুড়ে দেশের গর্ব শ্মশান শুধু হচ্ছে আলা, | যাচ্ছে পুড়ে নৃন্তন ক'রে দেকেন্দ্রিয়ার 

প্রস্থশাল।। 

একটি চিতাদ্ পুড়ছে আক্তি আচার্য আর পুড়ছে লামা, 1 প্রোক্ষেদার আর পুড়ছে ফুডি, পুড়ছে 

শপমদ্-টল্-উলান1। | পুড়ছে ভট্ট সঙ্গে তারি মৌলবী সে বাচ্ছে পুড়ে | ত্রিশটি ভাষার বালাটি হায় 

ভল্ম হ'য়ে বাচ্ছে উড়ে। 
একত্রে আজ পুড়ছে যেন কোকিল, 'কৃ-কু”, বুলবুলেতে, | দ্বাবানলের একটি আচে নীড়ের পিঠে পক্ষ 

পেতে, | পড়ছে ভেঙে চোখের উপর বর্তমানের বাবিল-চুড়' | ঘানেশ-মন্দী তাজ সেদেশের অকালে 

আজ হচ্ছে ও ডা। 
আহ শ্বশানে বঙ্গভূমির নিবল ঈজল একটি তারা, | রইল শুধু নামের শ্মৃতি রচল কেবল অশ্রধারা ; 

নিবে গেল অমূল্য প্রাণ, নিৰে গেল বন্তিশিখা, | বঙ্গদুমির.লসাট পরে রষ্টল আকা ভত্বটীক্কা।" 

এই হ্দয়্বান্ পণ্ডিতের অকালমৃত্াতে অসংখা দরিদ্র ছাত্র হারাল তাদের একমাত্র 

সম্বল, অন্ডাবীর। হল সহায়হীন। একথা ঠিক ষে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না, 

সে চলে ভার নিজের গতিতে । ইতিহাস সাক্ষী হয়ে থাকে মহব্বের, আবার ইতিহাসই 

ভাবী মানুষের কাছে বহু অজানা বিদ্বেষের পাক্ষা দেয় । তার জীবৎকালে ইম্পিরিয়াল 

লাইব্রেরির চাকরিতে তাঁকে অপযানিত করার চেষ্টাতিও এইসব খ্যাতিমান্ ভারত 

সন্তানেরা মত্ত হয়েছিলেন ' অবশ্ত এই কৃতী পুরুষের আকম্মিক মৃহ্যতে বিভিন্ন 

শিক্ষাকেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্বভাবতই শোক প্রকাশ করেন। তার মৃত্যুর 

পরের দিন (31 আগস্ট 1911) কলকাতার স্কটিশ চার্চ স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের 

অর্ধদিবস ছুটি, অনুমোদন করলেন | 1911 খরীপ্টাব্দের 1 সেপ্টেম্বর কলকাতার দ্ন্টে 

জেভিয়ার্স কলেজে হরিনাখের স্বৃতাীতে এক শোকসভ৷ অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার 

কলেজের অধ্যক্ষ ই. ওনীল্ (8. 051]1) সভাপতিত্ব করেন । উক্ত কলেজের অনেক 

গুণী অধ্যাপক এবং প্রায় সমস্ত ছাত্রই এই প্রতিভাবান্ ও হৃদয়বান্ মানুষটির প্রতি 

শ্রদন্ধ। জানাতে উপস্থিত হন শোকসভায় । আর এই সুত্রে বেলা সাড়ে বারোটার 

সময় সেদিনের জন্য এই কলেজের ছুটি ঘোষিত হয়। 191] খ্রীস্টাব্দের 6 সেপ্টেম্বর 

কলকাতার এশিয়াটিক পোসাইটির সাধারণ অধিবেশনে ডভ; আবছুল্লাহ, অল্মামুশ 

নুহ্রাবর্দি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হরিনাথের মৃত্যুতে একটি শোকবার্তা পাঠ করেন। 

সভাপতির আসনে উপবিষ্ট ছিলেন ডি. সি ফিলোট, (1. 0. 21011080। এই 
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শোকসভায় সেকালের স্বনামধন্য দেশবিদেশী পণ্তিতেবা৷ উপস্থিত ছিলেন । আবছুজ্লাহের 
শোকবার্তাটি পরে (8 সেপ্টেম্বর 1911 ) কলকাতার ছুটি দৈনিক সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয়। তার এই রচনায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ কাহিনী আমরা পাই। আৰ 
এই করুণ কাহিনীর মধ্যে হবিনাথের নিজন্ব একটি মন্তবা আছে। হরিনাথের এই 
মন্তব্যে যে বিষাদ, ষে মৃত্যুর পূর্বাভাষ ফুটে উঠেছে তাঁর অব্যর্থ পরিচয় আমরা পাই 
191] গ্রীস্টাবের 30 আগস্ট । ডঃ স্থৃহরাবদ্দির লেখা থেকে জান। ঘায় যে 1909 
খরস্টাব্ের সেপ্টেম্বর মাসে তিনজন বন্ধু একটি টেবিলে বসে শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে 
আলোচনা! করছিলেন। এই তিনজন হলেন হরিনাথ, আবদুল্লাহ এবং এরুনস্ট, 
টেওডোর ব্লখ,। তারা সকলেই ছিলেন বয়সে তরুণ এবং সকলেই কলকাতার 
এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য । এশিয়াটিক সোসাইটির বিছ্যাচর্চার পরিবেশ তাদের 

তিনজনের মনে এক অপরিসীম আগ্রহ স্থষ্টি করেছিল । তার! তখন স্বপ্ন দেখছিলেন ষে 
ভবিষ্যতে তারা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন যার দ্বারা তিন বন্ধুই স্মরণীয় হয়ে 

খাকবেন। এই আলোচনার স্ক্রে তীরা ভাবছিলেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে একজন হিন্দু? 

একজন মুসলমান এবং একজন গ্রীন্টানের সমবেত চেষ্টায় এক সময় তৈরি হয়েছিল এক 

সংস্কাতি ও চিন্তার জগৎ। তার! উপলব্ধি করছিলেন ষে আবার একজন হিন্দু, একজন 
মূনলমান এবং একজন শ্রীস্টানের সমবেত চেষ্টায় উপনিষদের এক নৃতন সংস্করণ 
প্রকাশিত হবে । এই সময় হরিনাথের মধ্যে এক চিন্তাবেশ ঘটল। তিনি ভাবতে 
শুরু করলেন অন্ররূপ কাজে তাদের পূর্বনুরিদের জীবনের করুণ পরিণামের কথা। 
হরিনাথ বিমর্ষভাবে আরও বলেছিলেন, 'আমরা আমাদের পৃরন্ছরিদের পরম দুর্ভাগ্য 

এডাতে পারব কি পারব না একথা কে জানে? আমার মনে হয় সেই সময় আমন্ন 

ঘখন আমাদের এই তিনজনের একজনের জন্ত আমাদের বিলাপ করতে হবে” 1909 

শ্রাষ্টাব্দের 20 অক্টোবর ব্রথ, সাহেব হঠাৎ মারা যান। আর ভারতের ইতিহাসচচা 

অপৃরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রন্ত হল। হরিনাথ তখন তার ভবিষ্যৎ বাণীর কথা আব,ছুল্লাহ্কে 
ক্বরণ করিয়ে দিয়েছিলেন । কিন্তু তার এই ভবিষ্যৎ বাণীতে আসলে ব্রখের মৃত 

নির্দেশিত হয়নি। তার কথাগুলির অব্যর্থ সত্যতা স্থৃস্পষ্ট হল 1911 খ্রীস্টাব্দের 
30 আগস্ট । ডঃ স্বহরাবর্দি লিখেছেন £ “মনে হয় যেন মাত্র গতকাল হরিনাথ 'দে 
তার মৃত সহকমী ব্খের শোকবার্তাটি পাঠ করলেন। এবং সহলা মৃদুস্বরে আমাকে 

বললেন, “ফিলোট. অথবা তোমাকে শীঘ্রই এমন আর একটি দায় পালন করতে হবে? । 

আজকের রাত হল তার ভবিষ্তৎবাণীর বিষাদময় সত্যতার বাতি ।” 

শোকসভার আর শেষ হয় না হরিনাথের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য 
1911 গ্রস্টাব্দের ৪ সেপেম্বর কলকাতার বৌদ্ধধর্মীঙ্কুর সভার এক বিশেষ অপ্ধবেশন 

অন্তন্ঠিত হয়। এই শোকসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন রুপাশরণ মহাস্থবির। 
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উক্ত সভার সম্পাদক বে্রীমাধব বড়ুয়া অতি স্ুলিখিত ভাষায় হরিনাথের গুণাবলী 
সম্পর্কে এক চমৎকার বক্তৃতা দেন। 191] খ্রীস্টাব্বের 9 সেপ্টেম্বর কলকাতার 

_ রিচার্ডদন্ সোসাইটি এক শোকসভার আয়োজন করেন। এই সভায় বক্তাদের মধ 
অন্ততম ছিলেন বিখ্যাত অধ্যাপক হেন্রি স্টাফেন্ (গাথা 96501007) | কলকাতার 
এইচ. এম্: ডিবেটিং ইউনিয়নও অন্থরূপ শোকসভার আয়োজন করেন (10 সেপ্টেম্বর 
1911 )। এই সভায় কালিদাস বন্থু দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন ষে এ যুগের 
অন্যতম শ্রেষ্ট ভাষাবিদের অকালমৃত্যুতে কোনো “প্রাতিনিধিত্বমূলুক সভা” অন্থষ্ঠিত 
হল না। : 

1912 শীস্টাবের 7 ফেব্রুয়ারি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ধিক অধিবেশনে 
সভাপতি জি. এফ. এ. হ্যারিস্ স্বভাবতই হরিনাথের স্বৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। 

ন্থরিনাথের জীবন ও কর্ষের বিবরণ পেশ করার পর তিনি মন্তবা করেছিলেন : “ভার 
সৃষ্ঠ্যুতে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হল সমগ্র পৃথিবী। আর নিজেদের দিক 
থেকে আমরা হারালাম এমন এক অসাধারণ পণ্ডিতকে ধার ভাষাতত্বের চর্চায় ছিল 
অসামান্ত অধিকার । তিনি দীর্ঘজীবী হলে তার সহকর্মীরা হতে পারতেন জ্ঞানে ও 
ও কর্ষে আরও পারঙ্গম।” হ্যারস্ সাহেবের এই মন্তব্যটি যে কোনো ভারতীয়ের 

পক্ষেই গর্বের | 
আয়ুরেখা দীর্ঘ ছিল না হুরিনাথের। চৌত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনের স্ব 

পরিসরে তিনি বিদ্যাচর্চার বহু বিচিত্র শাখায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন । 
ভাষাচচায়, শিক্ষাদ্দানে, অন্থবাদকর্মে, পুস্তক সম্পাদনায় এবং সর্বোপরি বিদ্যান্থরাগীদের 
সধত্ব সহায়তায় তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন এক প্রতিষ্ঠান । তাই তার আকম্মিক 
মৃত্যুতে ষে শোকের পরিব্যাপ্তি তা কোনো 'বশেষ ব্যক্তির বিয়োগজনিত বেদনাবোধ 
শয়। এক বৃহৎ সংস্থার সমাপ্তি যাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল সমকালীন জ্ঞানচর্চার 
স্থবৃহৎ অঙ্ন। | 

ইতিহাস মান্য স্থষ্টি করে না, মানুষই ট্রি করে ইতিহাস। শ্বল্পকালের চর্চায় 
হরিনাথ এদেশে ভাষাচর্চার একক এঁতিহ গড়ে তোলেন। অন্ুবাদকর্ষের নিপুণতায় 
তিনি এনেছিলেন বিস্ময়কর নিষ্ঠা ও সাফল্য । অধ্যাপনার ক্ষেত্রে তিনি ছাত্রদের 
কাছে সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান ভাগার উন্মোচিত করেছিলেন । আর বিভ্ধান্থরাগীদের 
সহায়তার বিষয়ে তার মহান্থভৰতার কোনে তুলনা মেলে না। এই বৈচিত্র্য ও বনুধা 
গুণের লম্বয় শুধুমাত্র একালে বা এদেশেই বিরল নয়, সর্বকালের এবং স্বদেশের পক্ষেই 
সমান হাবে প্রযোজ্য । 



পরস্থপঞ্জী 
অঘোরনাথ ঘোষ | “আচার্য হরিনাথস্) “প্রতিভা' (ঢাকা), আশ্বিন 1319 বঙ্গাব্দ । 
অবশীন্্রনাথ ঠাকুর -ও রাণী চন্দ। “জোড়ার্সীকোর ধারে", পুনমু্ণ, কলিকাতা, 

1963 বঙ্গাব্দ । ূ 
কুমুদবন্ধু সেন। “গিরিশচন্দ্র ঘোষ ] ও নাট্যলাহিত্য”, কলিকাতা 1342 বঙ্গাব্ধ । 
জ্ঞানেন্্রযোহন দাস। “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী", তৃতীয় ভাগ, কলিকাতা, 193] 1 
দীনেশচন্দ্র সেন। “আশুতোষ [ মুখোপাধ্াঁয় |-স্বৃতিকথা', কলিকাতা 19361 
ধর্মানন্দ কোসম্বী। “নিবেদন” (মারাঠী ভাষায় লেখা ), বোম্বাই, 19241 
'নব্যভারত' ( কলিকাতা  কাতিক 1318 বঙ্গাব্ব। 
নির্মলচজ্জ চক্রবর্তী । “কবি রঙ্গলাল ( বন্দোপাধ্যায় 1”, “ভারতবর্ষ ( কলিকাতা ), 

পৌষ 1324 বঙ্গাব্দ । 
পক্কজিনী বন্থ । 'স্থৃতিকণা", চট্টগ্রাম, 19161 
ফকিরচন্দ্র দত্ত । “উন্মাদ ও প্রতিভা”, “ভারতবর্ষ, শ্রাবণ 1322 বঙ্গাব । 
বঙ্গীয় সাহিত্য পর্িষৎ, কলিকাতা । সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্ভিকা ও বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের 

অষ্টাদশ এবং বিংশ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী, 1319 ও 132] বঙ্গাব। 
বিজয়চন্দ মহ.তাব । “আমার যুরোপ ভ্রমণ”, “ভারতবর্ষ”, ফাল্ন 1320 বঙ্গাব। 
বিজয়চন্দ্র নাগ । “নাগবংশের ইতিবৃত্ত ও সেরপুর টাউনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস", মন্রমনসিং, 

1336 বঙ্গাব। 

বৌদ্ধধর্মাক্কুর সভা, কলিকাতা । কৌদ্ধধর্শাঙ্কুর সভার উনবিংশ বাব্ধিক কার্যবিবরণী, 
1910-1911 | 

“ভারতবর্ধ' ( কলিকাতা ), ফাল্ধন 1320 বঙ্গাব্দ | 
“ভারতী” ("কলিকাতা )১, আশ্বিন 1318 বঙ্গাব্দ । 
রভনীকান্ত গুহ ৷ “আত্মচরিত', কলিকাতা, 1949 
রাখালদাপ বন্দ্যোপাধায়। "বাঙ্গলার'ইতিহাস' প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, 

1330 বঙ্গাব। র 
রাজেন্্নাথ বিদ্যাভৃষণ | “কালিদাস”, কলিকাতা, 1315 বঙ্গান্ব। 
সত্যোক্জরনাথ দর্ত। “কুহ্ছ ও কেকা", মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, কলিকাতা, 1369 বঙ্গ । 
“দমাজ' (কলিকাতা ১, আশ্বিন 1318 বঙ্গাব্ব। ্ 
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«সাহিত্য-সংবাঁদ' ( কলিকাতা )১ ভাব্র 1318 বঙ্গাব্দ । 
স্থনীল বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ভাষাপথিক হরিনাথ দে”, কলিকাতা, 1379 বঙ্গাব । 
'প্হরিনাথ দে: ওপাখ্যানিক নায়ক ও তীর শরীরী অস্তিত্ব” রর 'পশ্চিমৰজ' 
। কলিকাতা ১), 25 আগস্ট 1972 | 

“হবিনাথ দে”, “ভারতকোষ", পঞ্চম খণ্ড, কলিকাতা, 1973 । 
শহরিনাথ দে ও কলকাতার ইম্পিরিআল লাইব্র্যারি” গ্রন্থাগার ( কলিকাতা৷ ), 
অগ্রহায়ণ 1382 বঙ্গাব | 

“রবি দত্ত £ বিস্বৃত কবি-অন্বাদক”, “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (কলিকাতা ), 
সংখ্যা 3, 1374 বঙ্গাব্দ । 

“কবিতা. নিঃসঙ্গপ্রবাস ও মনোমোহন ঘোষ”ঃ কলিকাতা, 1381 বঙ্গাব্দ । 

“হরিনাথ দেঃ জীবন ও প্রজ্ঞার জোতিময় জনশ্রুতি”, “দেশ' ( কলিকাতা! )- 
28 শ্রাবণ 1384 বঙ্গান্য | 

“হরিনাথ দে £ শতবর্ষের আলোকে” হুরিনাথ দে জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রস্থ', কলিকাতা 
1977 | 

"বহুভাষিতা, ভাষা তত্বের চর্চা এবং হানা দে” শিরিচ ( কলিকাতা )১ অগ্রহায়ণ 
1384 বঙ্গাব | 

41715222291 1220/25 08100119-71701508, /580900951 31, 19115177109, 

58100810091 8, 1911. 

/5518110 5001681, 081001119- 4/001/175/ 9770 /2/006550//705, 19095-1913- 

/2/0088011705, )817081-09 9081108 1903. 

88917001058 018%, 50111. 

+/58870811 601/9101 01 87816 01501010101, 7165 51915517791? 

(02910010109), 10108, 59101910106 7, 1964. 

17179811780 097 4877711999291 1/52911/62, 101708, 1০৬৪108 20, 

1967. | 
18100018101 0 11811178011 087 775 /711700511917) 518170210 

(08101)09), 10109, 1০৬91100917 20, 1967. 

41078210017 57200001710 01 8617081+, ঢা. 901) 1116 /881010 0/ 

11981119009, 4/001779/ 01 /470151717701977 1/715:017/ (081011009), 

৬০|. ৬, ৮০০5 1-2, 1971-72,. 

£191117911) 208--59/8011/2210915 : 119/7/7 //700109108/, 0০৪8100108, 1972 
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49817001709 08%27, 57714. 

+1128111780 08: /5 09101911181 11017808+, /719///72117 008 0977197918 

/0/41776, ০81001019, 1977. 

21180111811 08: 7005078180 09115 8170 9118119180 [019815, 

11281117911 02 12111 05/7197791% 509//517//7 0910611008. 1977. 

/ 21117511708 - 44171011801 175 11517 2/170 /7/5 1//01%, ০21001128 

00171৬51511, 1979. 

59198/11517772 0/705/---/4 ৩4127 07 নি 252? 19170082095, 

০8101015. 19/9. 

89161169, 11110910197. 011917018. 41118 01055702805, 580010 6010101), 

০810015, 1974. 

89161]1, 58115100119. 487 10-10-0915 5817029/1£0 £89/7021/ 9170 £710/15/7 

10/00/7917, 11010 8010101, 08100008, 1914. 

7178 12011091/0172/ 04105, 09108109, 1998. 

(7/729)581709//)//8010/7/, ০89100118, 1878-1886. 

891709| 110181%, 08100109. 0০891910048 0 50045, 1902-1912. 

/98/702/ /2251 9/70 /21958/71, 0810009. ৬০915. 1 19097 7; 111, 1909 71৬ 

19107 ৬1, 1914; ১৬, 1915. ্ 

(7175) 155/1709/98, 08101108. 11011508, /50905 31, 1911 5810109, 

59101617109 2, 1911 7 958100108%, 3010191 18, 1913. 
(71729) ০9/01/1125 0292865.. ৬/6016509, 18101081% 20, 27 1997 

189% 15, 19077 ৪৮ 27, 1907 7 381881% 29, 1908; [901081% 10, 

1911; 19101 15, 1911 5 09001010817 18, 1911. 

0810019 0011৬817511. 

09/217051 1858-59,. 1868-1875, 1877-1878, 1893, 1895, 1897, 

1899, 1901-1911. 

17/77/1155, 1858, 1892-1911. 

(7119) ০910415 0//71/2/5/ 11902251176. 30119 1894 ; 179014001% 1897 ; 

18101 1897; 079 18997; 1৮19101-/১12111 1998 7; 1৬0৬617091- 

)060810097 1911. 

০9100110939 0101/91911/. 

71779150904 07 17190/04/91/0/75 2170 /090/565, (০8117101710909, 19092. 

09/98/7091 1901-1902. 
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7176 17151011091 18801591016 176 €//1/981511 01 ৫১177911005. 

(02171011009, 1917. 

(011810181, এ. ১. 71768 01791950151 07 //70/2, 01010, 19258. 

0191061]1, 9. 16. 41170015005 11 11018 127001955 07 /77010 3100/185, 

1917-1942, 90. 0 7.1. 08917061561, 00078, 19429. 

00/70/1565 001/909 //90522//79, 05811011008. 11101189811785181], ৬০019. 

১1, 130. 35, 1897; ১011, ৭০. 38, 1899 7 ১৬, ০. 44, 1900; ৮৬, 

1০. 417. 1991. ্ 

000, 500161019 90. 712 1175 01 2917 0)/977012 1৬211 5317, 0০৪1041019, 

1928. 

(7172) 15770//5/7177917, 09100108. 7170075098%, /১190451 31, 19117177108, 

59101911091 1, 1911 71717075098, 58101917021 7, 1911. 

(719) 02291192 07 /770/2, 19111 8170 51718. 72811 ] 58101105, 1।% 27, 

1907 ; 48170181% 25, 1908 ; 18101 11, 1911 7 00100909114, 1911. 

01058, /১[010191780]. 47178 1818 141. 11711178101 108, 7176 ০91019 

(/17//915110/ 11207251175, 1$0৬910091-10908110817 1911. 

00৬61111611 01 891799|. 

17115101017 591//085 01 02284902170 01121 09017/0915 ৩৪/৮/770 17091 

1076 00/91/71779/7 01/98/7091. 72৪11 11, 1902-1907. 

12100920705 01 112 098/79/9/ /08/0911/77917, 60010810101 818101, 

1907-1908 (00719001191799). 
00৬91111611 01 ০8171191 710৬10095. 

7179 042/191/ ০//// £/51 701 10176 ০917712//2/0//77085, 1888-1890. 

00৬11181817 01 117019 (0591618|1 08101). 

400170091110181 10195, 781 1, 60010910101) [09108101611 1911 

(00171001101191160)- 

/11501) 0 98//1025 01 010109/15 /7010/70 02291150 2/0100//71/7791715 

17 1/9 /107167 £0/0211017, /20/2/917” 12/68/1742 270 4401/0/11115/, 

180151811/5 2170 ০01771778/7025 2170 11704151107 /09172/61772175, 1907- 

1911. | 

/5100590/1705 07172 £00/091/0/7 108/09111779171, 1০5. 4-17, ৪17481% 

1912 (/110010115160). 
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36119 01781101710011, 0/119170181780- 41191118011 105: 8 98৬৪170,85115172/ 

/11515171, 6018508%, /১0190051 1, 1945. 

(71769) /7919/0, 0810008. : 38100081-/5011 1911. 

/000/71% 0০0//895 1190/5121, 7836-7936, ০8100109, 1936. 

17111091151 17110121%, ০8100411008 : 

/1/717019//1910019, 1906-1910. 

19100165017 179 8/01/6//70 01 18 /77081/18/ 1/0181%, 1911-1912. 

(7176) /170/2/) /925/1/ //5//5, 08100108.1101508, 80151 31, 1911, 

71108, 59101911091 1, 1911 2 1017028%, 58019170091 4, 1911: 

708508%, 98019171087 5, 1911 :1001509%, 59101911987 7, 1911: 

61108, 96101910917 8, 1911 ; /90779509, 98701911061 123, 1911. 
(778) /7701917 £111101, ০910008. 5810011098, 1০৬৪1111059 11, 1905 ; 

৬৬৪11895098, 1০৬৪1701081 29, 1905. 

১/0611781 01 1109 1105/917) 11751166165, 08100100- ২) 1৮-561019171091 1905; 

0900101081-109081108 19057 4810181-189101 1906. 

165589৬8170, 8. 5.//70/25 /৬2/0/1721 //0191, 0810018. 1961. 

1€6117121, 91[017610181781011]. //174/002/5 /72179, 0810018, 1909. 

19৬4, 35817. 1/691710116 507 74/92/7485 91725 09 /'/77/16 17000, 

1755-1767, 21011610901 /১1060 1/8107890, 78115, 1913. 
৬1917119160, 8. 0. //7771553/0/75. 7172 00191 01 2 £0/0095817 7001, 10170017, 

1908. 

(7179) 17005. 7 1712//2৮/, 0810005. 00190971911. 

৬1001591189, /550110951. 44800185585 (12121 2770 /40508/7/0/, 08104005, 

1915. 

(7/79) 11559177917, 08108119. 7108, 58101917081 1, 1911. 

81010181 110181%, 09108103. 0901097 4/49/85 50//817/7 0/0/1/776, 1953. 
11011015017, 781010 /৯. 11917519107 01 £8518117 12081102127 /27059. 

08110171009, 1922. . 

29119, 30011]. 9/0919/217108/1980/5181 ০0/ 0০/77/1515 00//5098, (08111011099, 

981111. 08110170939, 1913. | 
(7176) 172/0/7755/, /১1191191090. 1109, 95610191091 1, 1911. 

চ19810910% 0011509, 0০8100118. 

09171517917 ৮0/41/7716, 0৪8101118, 1956. 



চি ৃ হরিনাত্ধ লে 

797/5191, ০0170. 8170. 80. 0/ 5611617019017811015 19810107081 810 
00100171807 [01181 089106009, 1927. 

নি. 0. 41191102901 09৮ 71721701917 70911/ 1425, 705508, 591919101061 

5,1911. ৃ 

9055, 6. 091715017. 4178 179151817) 2101611101 01৬215019391811 11721), 

16121 16121709817, 57011017202 //70/02, 1৪৬/ 591185, 1০. 1090, /518110 

৩০০6৬ 01 8917091 (09101408), 1910. 

42061) 51705 07 7/)9 09/70/5, 1-0171001, 1943. 

7০৪। £55181010 50018 01 017881 8111911) 8170 17518170, 1-0110017. /0947779/, 
1902-1904. 

[15591 ০. ৬/. 7175 //72 01 02570/775/1//7525201517/, 1-0170017, 1858. 

58501, 11918101859. +118 101076117 8010011517, 715 70121) /7/5101/09/ 

0/9/57// (০81০0400), 46176 1925. 

58179001019+ 5011851701181019. 00/0 ///19/7707/25 //7 2 /2৮/ 499, 081001019, 

1957. 

51910191017, 11. 7. 41৮09016170] 89016 0৬917 0179 18815, 778 /০185/09/70) 

0০0//9075 //7907522//72 (08100109), ১)]18 1955. 

(7175) 515155/77277, ০9100409-110015908, 09010081 19, 1905 ; 58101028%, 

০1৪ 1, 1912 7 ৬/৪16508, £509451 31, 1977. 

7/7201515 /770/517-/0115010/7, 08100100, 1888-1890, 1902-1907. 

(71789 7//17795 07.-//70/12, 3017109 77171093% 58101917106 1, 1911. 

৬1109117102, 191-44 /7/51010 ০7 /7701517. £769121/19, ঢা. 001) 019 071911791 

211721 .10% 1৬1155 5. 16610181810 1155 11. 1601117. ৬০1. 11, ০810009. 

1933. ূ 

18117816811)1, 55991. 5/5£9175 01 18/20171510 7/704917, 0810008, 1912. 
25815017116 057 10901301917 1%10109/719 9170/50/7817 08591/50/271. 19110219, 

1906-1910. | 

আুঘিত ওবালীত উজ, 10/5 ত্র, হিিললিল হেহিতুষল হবিজ, আ.ল্রী, বি, ফ্ানতত্হয, হিজলী-110032 ভাবা মৃলগিল। 




